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Tiếp xúc gần với người mắc/ nghi mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày
Đến/ở/về từ khu vực có dịch COVID-19

DỊCH TỄ

DẤU HIỆU NGHI MẮC COVID-19

PHÂN LOẠI CÁCH LY NGƯỜI MẮC, NGHI MẮC COVID-19

QUY TRÌNH KHÁM SÀNG LỌC

TRIỆU CHỨNG

F0 - người được xác định nhiễm SARS-CoV2
* Điều trị theo chỉ định của bác sĩ
* Cách ly tại Bệnh viện
* Tự báo cho F1 về tình trạng của mình

KIỂM TRA THÂN NHIỆT

Nhiệt độ > 37.5 độ C Nhiệt độ < 37.5 độ C

Phòng khám sàng lọc
truyền nhiễm

tại C1-3

Khám theo quy trình
thông thường

Nghi mắc
COVID-19

Viện Lâm sàng
các Bệnh truyền nhiễm

Loại trừ
COVID-19

F1 - người nghi nhiễm, hoặc tiếp xúc F0
* Đeo ngay khẩu trang, giữ khoảng cách
    với người xung quanh > 2m
* Báo cho cơ sở y tế gần nhất/Hotline
* Cách li tại Bệnh viện
* Tự báo cho F2 về tình trạng của mình

F2 - người tiếp xúc với F1
* Đeo ngay khẩu trang, giữ khoảng cách
với người xung quanh > 2m
* Báo cho cơ sở y tế gần nhất/Hotline
* Cách li tại nhà hoặc nơi quy định khác
* Tự báo cho F3 về tình trạng của mình

F3 - người tiếp xúc với F2
* Đeo ngay khẩu trang
* Báo cho cơ sở y tế gần nhất/Hotline
* Tự cách ly, theo dõi tại nhà
* Tự báo cho F4 về tình trạng của mìnhF4, F5 - Tự cách ly, theo dõi tại nhà

Đau nhức đầu,
khó chịu

Sốt cao
(trên 38 độ C)

Ho hoặc
đau họng

Chảy nước mũi
Khó thở

Đau họng

Luôn cập nhật tình trạng của các F khác để thay đổi hướng xử trí kịp thời dù
xét nghiệm âm tính vẫn tiếp tục cách ly theo hướng dẫn hoặc đủ 14 ngày
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TÂM ĐIỂM 108

Tai nạn lao động và nỗi đau tinh thần

Đối với bệnh nhân. V.V, ngày 11/7/2016 chắc 
hẳn sẽ mãi là một ngày đáng quên khi không 
may anh bị tai nạn lao động do máy đột dập 
trong lúc đang làm việc. Anh thực sự sững 
sờ khi nhìn thấy toàn bộ 1/3 dưới cẳng tay 
và bàn tay trái của mình bị tổn thương chảy 
máu, dập nát và biến dạng hoàn toàn. Mặc 
dù đã được cơ quan và bạn bè băng bó rồi 
đưa ngay đến Bệnh viện TWQĐ 108 cấp cứu, 
nhưng sau khi thăm khám kỹ lưỡng tình 
trạng tổn thương, các Bác sĩ đã buộc phải đưa 
ra chỉ định cắt cụt chi thể do vết thương dập 

nát nặng nề và hoàn toàn 
không còn khả năng bảo 
tồn. Anh đã được xuất 
viện sau 2 tuần điều trị 
với vết thương mỏm cụt 
đã liền sẹo kỳ đầu, nhưng 
nỗi đau tinh thần vì sự 
mất mát một tay trong 
khi còn rất trẻ cộng với 
những khó khăn trong 
sinh hoạt hàng ngày và 
kết quả lao động kém do 
bị thiếu hụt chi thể luôn 
luôn ám ảnh trong anh 
một ý nghĩ: Giá mà không 
có cái ngày định mệnh 
đau đớn ấy.... giá mà nền 
y học tiên tiến hiện nay 
có thể làm được điều gì 
đó để hoàn lại cho anh 
bàn tay trái đã bị cắt cụt...

Hành trình kỳ diệu mang đến cho bệnh 
nhân “bàn tay mới”

Ngày 03/1, kíp trực của Khoa Cấp cứu thuộc 
Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận một ca bệnh 
rất nặng nề và phức tạp do bị tại nạn lao động 
từ tuyến dưới chuyển lên. Bệnh nhân vào viện 
cấp cứu ở giờ thứ 5 sau khi bị tai nạn do băng 
chuyền của máy tải gạch cuốn và đè ép trực 
tiếp lên tay trái từ vùng 1/3 dưới cẳng tay 
trái cho đến sát nách. Khám xét chuyên khoa 
ngay tại phòng cấp cứu cho thấy: Bệnh nhân 
trong tình trạng bị sốc nặng do mất máu.  

BỆNH VIỆN TWQĐ 108 THựC HIỆN THàNH CôNg 
CA gHÉP CHI THỂ TỪ NgƯỜI CHO SỐNg  

ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ gIỚI

GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108  
và Anh P.V.V trước ca mổ

Ca mổ được tiến hành vào ngày 21/1/2020 tại Bệnh viện TWQĐ 108 do các Bác sĩ 
của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực tiếp thực hiện.
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Vết thương đã gây đứt bó mạch cánh tay sát 
vùng nách, kèm theo nhổ giật cả 3 dây thần 
kinh (dây Thần kinh quay, Thần kinh trụ, Thần 
kinh giữa - đây là những dây thần kinh chi 
phối cho chức năng vận động và cảm giác 
của chi trên), có sai khớp vai kèm theo gẫy 
xương và sai khớp khuỷu, bị dập nát và mất 
nuôi dưỡng toàn bộ khối cơ vùng mặt trước 
cánh tay và cẳng tay. Khám xét kỹ cho thấy 
vùng 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái còn 
tương đối bình thường. 

Với tinh thần còn nước còn tát, kíp trực đã 
nhanh chóng đưa bệnh nhân đi mổ cấp 
cứu để cứu sống tính mạng bệnh nhân. 
Bệnh nhân đã được phẫu thuật: Nắn chỉnh 
sai khớp vai và sai khớp khuỷu, nối lại động 
mạch nách, cắt lọc cơ hoại tử vùng cánh tay 
và cẳng tay, rạch mở rộng da và để ngỏ để 
giải phóng chèn ép khoang bên trong. Kiểm 
tra trong mổ cho thấy cả 3 dây thần kinh 
bị dập nát gây mất đoạn khoảng 15cm từ 
cánh tay đến khuỷu. Sau phẫu thuật, bệnh 
nhân được hồi sức tích cực bằng truyền máu, 
truyền dịch, kháng sinh, giảm đau... 

Mặc dù thoát sốc và tính mạng bệnh nhân 
được cứu sống, tuy nhiên theo dõi sau mổ 

cho thấy các khối cơ 
vùng cẳng tay và cánh 
tay vẫn tiếp tục hoại tử 
thứ phát và bội nhiễm. 
Bệnh nhân được hội 
chẩn nhiều lần qua các 
cấp trong bệnh viện 
và cùng thống nhất 
kết luận: Chỉ định cắt 
cụt chi thể ngang mức 
1/3 trên cánh tay là chỉ 
định tuyệt đối vì không 
còn khả năng bảo tồn, 
giả sử - nếu có cố bảo 
tồn được đi nữa - thì 
chi thể này cũng hoàn 
toàn không còn bất cứ 
chức năng sống nào 
và không thể sử dụng 
được (không có cảm 
giác, không có vận 
động, sẽ gây co quắp 

biến dạng và đau đớn sau này...). Khi thống 
nhất chỉ định cắt cụt ngang mức 1/3 trên cánh 
tay, các bác sỹ cũng nhận thấy rằng: Phần thừa 
của chi thể sẽ bị cắt cụt còn tương đối bình 
thường và có thể được sử dụng để ghép cho 
những bệnh nhân bị cụt ở vị trí tương ứng.

Được sự đồng ý của BN và gia đình BN - như 
một nghĩa cử vô cùng cao đẹp và nhân văn - 
cho phép sử dụng phần thừa của chi thể cắt 
cụt để ghép cho các BN bị khuyết hụt tương 
ứng. Các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch giữa 
người cho và người nhận (bệnh nhân P.V. V) 
đạt mức hòa hợp gần như tối ưu. 

Vì phần chi thể từ cánh tay đến cẳng tay của 
chi thể chuẩn bị cắt cụt đang bị hoại tử và bội 
nhiễm thứ phát nên bàn tay sẽ được ghép đối 
diện với nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Sau khi 
cân nhắc cẩn thận và kỹ lưỡng mọi nguy cơ 
có thể xảy ra, với quyết tâm cao của Giám đốc 
Bệnh viện GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng cùng 
toàn thể BGĐ Bệnh viện và kíp phẫu thuật 
trong phiên hội chẩn đặc biệt trước mổ, đã 
quyết định sẽ thực hiện ca mổ “ghép bàn tay 
mới” cho anh P.V.V

Anh V vui mừng với “bàn tay mới” hoà hợp, gửi lời tri ân đến các thầy thuốc,  
đến người “chú” đã để bàn tay của mình “sống” trên cơ thể anh,  

giúp anh có một cuộc sống bình thường
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“Mốc son mới” của Bệnh viện TWQĐ 108 
nói riêng và nền y học nước nhà nói chung

Với sự quan tâm và chỉ đạo đặc biệt của 
Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện (GS.TS.TTND 
Mai Hồng Bàng) và toàn thể Ban Giám 
đốc Bệnh viện cũng như Hội đồng Y đức 
và các chuyên ngành liên quan, vào ngày 
21/1/2020, bệnh nhân P. V.V. đã được phẫu 
thuật ghép 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay lấy 
từ người cho sống. Ca phẫu thuật do trực 
tiếp GS.TSKH.TTND Nguyễn Thế Hoàng, Phó 
Giám đốc cùng với các Bác sĩ khoa Chi trên và 
Vi phẫu thuật, Viện CTCH, Bệnh viện TWQĐ 
108 thực hiện. Sau 8 tiếng phẫu thuật, với 
sự hỗ trợ hiệu quả của nhiều chuyên ngành 
khác nhau trong Bệnh viện như: Khoa Gây 
mê, Khoa Hồi sức, Khoa Dược, Khoa Trang 
bị, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, tất cả các 
cấu trúc giải phẫu chức năng của chi ghép 

(như da, cân cơ, xương, khớp, mạch máu, 
thần kinh....) đã được phục hồi hoàn chỉnh 
và đầy đủ. Chi ghép sau mổ sống tốt và 

được tưới máu giống 
như chi bên lành. Bệnh 
nhân sau đó được cách 
ly và chăm sóc theo 
chế độ đặc biệt 24/24 
giờ có sự phối hợp của 
rất nhiều chuyên khoa 
như: CTCH và vi phẫu 
thuật, chống thải ghép, 
giảm đau sau mổ, dinh 
dưỡng, vật lý trị liệu, 
phục hồi chức năng....

Một tháng sau mổ, 
diễn biến của ca ghép 
hết sức thuận lợi. Bàn 
tay sống, được tưới 
máu tốt và tất cả các 
vết thương đều đã 
liền. BN đã có thể tự 

vận động được các ngón tay của bàn tay 
ghép và có thể sử dụng bàn tay ghép để 
cầm nắm một số các đồ vật thô. BN đang 
tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều 
trị PHCN tích cực trong thời gian tới để tối 
ưu hóa cả chức năng vận động và cảm giác 
của chi thể ghép.

Thành công của ca ghép mở ra hướng điều 
trị mới trong tương lai, không chỉ ghép chi 
thể từ người hiến chết não mà còn từ người 
sống cho những người bệnh không may bị 
mất đi chi thể.

An Ngọc - Truyền thông 
Bệnh viện TWQĐ 108

Bệnh nhân cùng Ban Giám đốc Bệnh viện,  
chỉ huy một số phòng, khoa, ban và các Bác sĩ, Điều dưỡng
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Ngày 4/3/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí 
thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm, 
làm việc và chúc mừng Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca 
ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam 
Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên 
trên thế giới lấy từ người cho sống.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Quân ủy 
Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc 
mừng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về 
thành tích đặc biệt của Bệnh viện trong thời 
gian qua, tiếp nối thành công của ca ghép 
phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên ở 
Việt Nam năm 2018, đến nay sau 2 năm Bệnh 
viện đã thực hiện thành công ca ghép chi thể  
đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống 
rất “ấn tượng”, đánh dấu một bước phát triển 
mới của tập thể Bệnh viện phụng sự cho nền 
y học nước nhà.

Theo Đại tướng, thành 
công này đem lại chất 
lượng sống tốt hơn 
không chỉ cho một người 
bệnh cụ thể, mà sẽ là cho 
nhiều người bệnh trong 
tương lai. Thành công 
cũng mở ra một trang 
mới cho ngành ghép 
tạng, ghép mô bộ phận 
cơ thể người Việt Nam 
nói chung, ghép chi thể 
nói riêng; khẳng định 
những nỗ lực chinh phục 
đỉnh cao y học, trình độ 
tay nghề, bản lĩnh của 
các thầy thuốc, bác sĩ của 
Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108 và các thầy thuốc quân y  trong 
lĩnh vực ghép chi thể, một trong những đỉnh 
cao của  chuyên ngành y học phẫu thuật tạo 
hình và vi phẫu thuật mạch máu thần kinh.

Đại tướng đánh giá cao quá trình thực hiện 
ca ghép chi thể của Bệnh viện cũng như sự 
quyết tâm của tập thể lãnh đạo Bệnh viện 
trong ca phẫu thuật này, thành công của ca 
phẫu thuật là một bước tiến đáng phấn khởi, 
tự hào. Thành công này có ý nghĩa đặc biệt 
đối với việc giải quyết vết thương chiến tranh 
cho thương binh, đem lại cuộc sống tốt hơn 
cho những người bị tai nạn giao thông, tai 
nạn lao động.

Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng - 
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 phát biểu tại buổi làm việc: “Sau khi cân 
nhắc cẩn thận và kỹ lưỡng mọi nguy cơ có 
thể xảy ra, với  sự quyết tâm cao của toàn thể 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG 
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TWQĐ 108

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Quân ủy TW, Bộ trưởng  
Bộ Quốc phòng chúc mừng thành tích về ghép chi thể Bệnh viện TWQĐ 108
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Ban Giám đốc Bệnh viện và kíp phẫu thuật 
trong phiên hội chẩn đặc biệt trước mổ, đã 
quyết định sẽ thực hiện ca mổ “ghép bàn 
tay mới” cho anh P.V.V. Kíp mổ do trực tiếp 
GS.TSKH.TTND Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám 
đốc Bệnh viện cùng các Bác sĩ của khoa Chấn 
thương Chi trên và Vi phẫu thuật của Bệnh 
viện thực hiện. Sau 8 giờ, ca mổ “ghép cẳng 
tay và bàn tay mới” từ người hiến sống cho 
anh P.V.V đã được thực hiện thành công. Tất 
cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi và bàn 
tay ghép đồng loại được tưới máu đầy đủ 
giống như tay bên lành. Ngay sau mổ, anh 
Vương đã có thể tự vận động nhúc nhích 
được các ngón tay của bàn tay ghép. Sau 
thành công này, Bệnh viện tiếp tục đầu tư 
nghiên cứu khoa học, tiếp cận và tăng cường 
hơn nữa việc áp dụng những thành tựu khoa 
học công nghệ tiên tiến trong khám, chữa 
bệnh và tích cực tham gia trong hệ thống 
ghép tạng, ghép mô, bộ phận cơ thể người 
của cả nước để góp phần xây dựng chuyên 
ngành ghép tạng quốc gia Việt Nam, mang 
lại niềm vui cho nhiều người bệnh”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã quán triệt tới 
lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 về việc tiếp tục xây 

dựng chiến lược cụ thể để phát triển Bệnh 
viện sớm trở thành bệnh viện đẳng cấp quốc 
tế, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. 
Bệnh viện cần nâng cao chất lượng công tác 
chuyên môn, chất lượng phục vụ, chăm sóc 
người bệnh với tính chuyên nghiệp cao, đạt 
các tiêu chuẩn, tiêu chí quốc gia trong tổ chức 
quản lý bệnh viện và xây dựng môi trường 
văn hóa, đồng thời cần đẩy mạnh nghiên cứu 
khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật 
cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh, chú 
trọng hợp tác nghiên cứu khoa học với các 
bệnh viện, các trung tâm nghiên cứu khoa 
học lớn ở trong nước cũng như quốc tế…

Đại tướng đến thăm và chúc sức khỏe  
bệnh nhân Phạm Văn Vương

Cũng tại buổi làm việc, Đại tướng đã đến 
thăm, tặng quà và chúc sức khỏe bệnh nhân 
P.V.V và gia đình bệnh nhân, nhắc nhủ bệnh 
nhân nên chấp hành đúng theo phác đồ điều 
trị của Bệnh viện. Chia sẻ với Đại tướng, anh 
Vương chân thành cảm ơn Bộ trưởng đã đến 
thăm và cảm ơn rất nhiều các bác sĩ, điều 
dưỡng Bệnh viện đã tận tình cứu chữa và 
chăm sóc.

Đến thời điểm này, bàn tay sau ghép của anh 
V đã có tiến triển rất tốt, hồng hào, ngón tay 
cử động khá tốt, anh đã có thể sử dụng bàn 
tay ghép để cầm nắm một số các đồ vật thô. 

An Ngọc, Truyền thông 
Bệnh viện TWQĐ 108

Ảnh: Bùi Thuấn
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Ngày Thầy thuốc Việt Nam  gắn với sự kiện 
Chủ tịch  Hồ Chí Minh  viết thư gửi Hội nghị 
Cán bộ Ngành Y tế vào ngày 27 tháng 2 năm 
1955. Trong thư Bác Hồ căn dặn cán bộ y tế cả 
nước 3 điều: Trước hết là phải thật thà đoàn 
kết, Thương yêu người bệnh như anh em ruột 
thịt của mình và xây dựng một nền y học của 
nước ta. Từ đó, Bộ Y tế Việt Nam đã lấy ngày 
này làm Ngày truyền thống của Ngành. Ngày 
6 tháng 2 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay 
là Chính phủ) đã quyết định ngày 27 tháng 2 
hàng năm là Ngày thầy thuốc Việt Nam nhằm 
nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán 
bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, tôn vinh các y, bác sĩ và những người 
làm việc trong ngành y tế tại Việt Nam. 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong 65 năm 
qua, Ngành Y tế đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân, đóng góp quan trọng 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đồng hành cùng đất nước, Ngành Y tế đã 
anh dũng vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ác 
liệt trong các cuộc kháng chiến chống ngoại 
xâm, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của 
dân tộc. Khi đất nước hòa bình thống nhất 
tiến hành công cuộc đổi mới, Ngành Y tế đã 
được phát triển lớn mạnh, có những tiến bộ 
vượt bậc trong nghiên cứu tạo nên những 
thành công mang tầm đẳng cấp quốc tế. Hệ 
thống y tế từ Trung ương đến địa phương 
được xây dựng ngày càng hoàn thiện đáp 
ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, 
nhất là người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu, tiếp bước truyền thống anh hùng 
qua các thế hệ, theo suốt chiều dài lịch sử gần 
70 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và xây 
dựng, phát triển đất nước, được sự quan tâm 
đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung 
ương và Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 đã vượt qua mọi khó khăn 
gian khổ, luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao, đã lập được nhiều chiến 
công, đạt được những thành tích vượt bậc, 
góp phần vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. 

Các thế hệ thầy thuốc quân y và nhân viên y tế 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tận tụy 
cống hiến, chăm sóc bảo vệ sức khỏe bộ đội 
và nhân dân, tham gia dập tắt kịp thời nhiều 
vụ dịch nguy hiểm. Đội ngũ cán bộ nhân viên 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 quyết 
tâm khắc phục khó khăn, xây dựng Bệnh viện 
chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa, Bệnh 
viện hạng đặc biệt quốc gia. 

 Với những thành tích đạt được, Bệnh viện đã 
được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần 
thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, 
Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương 
Độc lập hạng Nhất... và hai lần được phong 
tặng danh hiệu Anh hùng. Đây là sự ghi nhận 
những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, 
y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 
và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và 
đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn 
cao, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực 
hiện tốt Chỉ thị của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Cục 
Quân y về công tác tổ chức khám, chữa bệnh; 
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều 
kiện thuận lợi cho bệnh nhân đến khám; nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển và 
ứng dụng các kỹ thuật mới trong điều trị, hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tôn vinh và 
tri ân các thế hệ thầy thuốc đã và đang công tác 
tại Bệnh viện, kính chúc các đồng chí mạnh khỏe 
và hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ 
vang, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp 
phát triển Bệnh viện và Ngành Y tế nước nhà.  

Vô cùng phấn khởi và tự hào với những thành 
tích đã đạt được, thấm nhuần lời căn dặn của 
Bác Hồ, toàn thể cán bộ, thầy thuốc, nhân 
viên của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
nỗ lực phấn đấu, đem hết sức mình xây dựng 
và phát triển Bệnh viện lên tầm cao mới - 
Bệnh viện thông minh, tầm đẳng cấp quốc 
tế, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng, 
Nhà nước, Quân đội giao cho, xứng đáng với 
niềm tin yêu của bộ đội và nhân dân.

Nguyễn Tuấn Quận 
Phòng Chính trị, Bệnh viện TWQĐ 108

BỆNH VIỆN TWQĐ 108 TRI ÂN CÁC THẾ HỆ THẦY THUỐC 
NHÂN NgàY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2
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Ngày 29/2, sản phụ Nguyễn Thị Hương 
(28 tuổi, trú tại Hà Nội) đang mang thai lần 
2, thai được 37 tuần, thì gặp tai nạn giao 
thông khi đi cùng chồng. Ngay lập tức, sản 
phụ đã được gia đình đưa đến Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu.

Ca cấp cứu “thần tốc” và sự hồi phục 
“thần kỳ”

Sản phụ được đưa vào viện trong tình trạng 
hôn mê sâu, vỡ nền sọ, xuất huyết dưới nhện, 
chấn thương hàm mặt phức tạp, gãy xương 
đòn, mất máu nhiều, nguy cơ tử vong cao. 
Ngay lập tức, kíp trực đã nhanh chóng hội 
chẩn với nhiều chuyên khoa và quyết định 
mổ lấy thai cấp cứu mặc dù khả năng cứu 
sống em bé chỉ khoảng 30%.

Bác sĩ Bùi Thu Trang, Khoa Phụ sản cho biết: 
“Các bác sĩ quyết định mổ lấy con nhưng 
vẫn cố gắng làm hết sức có thể để cứu mẹ. 
Bé trai nặng 3kg, cất tiếng khóc chào đời sau 
10 phút hồi sức, da dẻ cháu hồng hào trong 
niềm vui hân hoan của toàn bộ kíp trực”.

Là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật 
mổ đưa em bé ra khỏi cơ thể sản phụ bị đa 
chấn thương nặng, Bác sĩ Bùi Thu Trang và 
kíp mổ không thể tưởng tượng nổi những gì 
đã diễn ra. Lúc đó, mọi người trong kíp mổ 
cùng nghĩ “làm sao nhanh nhất để cứu được 
cả mẹ và con” vì tình trạng chấn thương quá 
nặng nề, chỉ hy vọng cứu được con,  “Thế rồi 
từ 16h17 đến khi đưa được con ra - 16h34 bé 

cất tiếng khóc chào đời, cả kíp mổ trào dâng 
hạnh phúc, vỡ òa trong niềm vui”.

Đây là ca cấp cứu với sự phối hợp nhanh 
chóng và nhịp nhàng của các chuyên khoa 
trong Bệnh viện: Từ Cấp cứu, Ngoại Chấn 
thương, Ngoại Thần kinh, Ngoại Lồng ngực, 
bụng đến Sản, Nhi, Hồi sức: “7 phút để huy 
động cả kíp và 10 phút tính từ lúc lấy con mềm 
nhũn trong bụng mẹ ra đến khi con khóc trong 
niềm hân hoan của mọi người”. Kết quả này 
chứng minh sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý và 
có trách nhiệm của các chuyên khoa trong 
việc nỗ lực để mang lại sức khỏe, hạnh phúc 
cho người bệnh/gia đình người bệnh.

Ngay sau khi mổ và cứu con, sản phụ Nguyễn 
Thị Hương được đưa về Khoa Hồi sức Tích 
cực trong tình trạng rất nặng: Hôn mê sâu 
do tổn thương não, sốc đa chấn thương… 
Ban Giám đốc Bệnh viện cùng tập thể Khoa 
Hồi sức đã nỗ lực dành giật sự sống cho chị 
trước lưỡi hái tử thần. Sau 2 tuần hồi sức, 
tình trạng bệnh của chị đã có những tiến 
triển tốt: Thoát khỏi hôn mê, không cần hỗ 
trợ của máy thở, ý thức và vận động phục 
hồi tốt. 

Chị Hương trong thời điểm nguy kịch tại Khoa Hồi sức

Tiếp theo, sản phụ được các bác sĩ Khoa 
Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình của Bệnh 
viện mổ kết xương hàm mặt, trả lại vẻ đẹp 
cho mẹ của bé. Chị Hương hồi phục sức khỏe 

TRẢ LẠI MẸ CHO BÉ
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nhanh chóng và tiến triển ngày càng tốt lên, 
như một “kỳ tích” đối với bản thân và ngoài sự 
tưởng tượng của các bác sĩ.  

Ngày ra viện, chị Hương và gia đình nghẹn 
ngào xúc động khi được Trung tướng GS.TS.
TTND Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện; 
Thiếu tướng PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn, 
Phó Giám đốc Bệnh viện cùng kíp bác sĩ 
phẫu thuật cho mẹ – con chị đến thăm hỏi, 
động viên, chúc mừng chị và con đã trải qua 
một hành trình chiến đấu dũng cảm. Một câu 
chuyện của điều kỳ diệu lại được viết tiếp!

Vợ chồng chị Hương chụp ảnh cùng Lãnh đạo Bệnh viện 
và các bác sĩ cấp cứu cho mẹ và bé

giây phút mẹ về với con trai bé bỏng

Giây phút mẹ Hương trở về nhà bên con, ôm 
con trong lòng, vuốt ve đôi bàn tay bé xíu 
của con trai Hồng Phúc là niềm vui của tất cả 
kíp mổ, của bố mẹ bé, của gia đình nội, ngoại 
và dường như bé cũng cảm nhận được hơi 
thở, được tình yêu thương của mẹ dành cho 
nên cũng nắm chặt tay mẹ hơn. Mẹ Hương 
xúc động ôm con vào lòng và nói “Con trai 
nắm tay mẹ à” cùng với ý nghĩ sâu lắng “ Phải 
níu giữ thật chặt cuộc sống này con nhé, như 
sự kiên cường của mẹ và sự nỗ lực của các 
bác sĩ, bởi con đã làm được điều mà không 
phải đứa trẻ nào cũng làm được, đồng hành 
với nhọc nhằn của mẹ, đồng hành với sự nỗ 
lực của các bác sĩ đã mang cho con cuộc sống 
này, con là niềm lạc quan, là hy vọng “hồi 
sinh” sự sống của mẹ” 

Chị Hương sau 26 ngày cấp cứu, hồi sức mới được gặp con

Sau hành trình 26 ngày chiến đấu với lưỡi hái 
của tử thần, với giọng nói còn chưa rõ tiếng, 
chị Hương gửi lời cảm ơn đến tập thể các 
bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Bệnh viện 
TWQĐ 108 đã tận tình cứu sống mẹ con chị, 
đã “tái sinh” cuộc đời chị, đã giành giật “hồi 
sinh” sự sống cho một sinh linh bé nhỏ, để 
con chị được đến với thế giới tuyệt vời này, 
để con chị cảm nhận được tình yêu thương 
của mẹ! 

Ngày con cất tiếng khóc chào đời, chị đã 
không thể cảm nhận được tiếng khóc của 
con, nhưng kể từ hôm nay chị đã về bên con, 
yêu con và cùng con lớn lên trên mỗi hành 
trình của cuộc đời.

An Ngọc
Ảnh: Đức Khánh
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Y HỌC Và CUỘC SỐNg

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” 
-  phong trào “Hiến máu nhân đạo” đang dần 
trở thành nghĩa cử hết sức nhân văn của 
người Việt Nam, được cả xã hội tôn vinh và 
ghi nhận, thể hiện sự yêu thương, san sẻ giữa 
con người với con người. 

Đặc biệt, khi dịch CoViD 19 có nguy cơ bùng 
phát thì lượng máu hiến càng trở nên khan 
hiếm và cấp thiết, trong khi các biện pháp 
phòng chống lây nhiễm vi rút, cách ly xã hội 
phải được thực thi nghiêm chỉnh. Tuy vậy, 
các bạn đừng lo, Bệnh viện TWQĐ 108 luôn 
tuân thủ chặt chẽ quy trình phòng chống 
dịch như: Yêu cầu mọi người đeo khẩu trang, 
đo thân nhiệt trước khi vào Tòa nhà Trung 
tâm, điền đầy đủ thông tin vào tờ khai y tế 
bắt buộc, sát khuẩn tay nhanh và giữ khoảng 
cách tối thiểu 2m ....

Cùng với việc phòng chống CoViD 19, để 
đảm bảo sức khỏe cho bản thân và chất 

lượng máu hiến, những người tham gia hiến 
máu cần chú ý các vấn đề sau:

Trước khi hiến máu phải làm gì? 

Nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt trong 
suốt hai tuần trước khi tham gia hiến máu tình 
nguyện, như: Thịt đỏ, cá, sữa, đậu, nho, ngũ 
cốc nguyên hạt, cải bó xôi, dưa hấu... Bên cạnh 
đó, để tăng khả năng hấp thu chất sắt vốn là 
thành phần quan trọng tạo nên máu, nên tăng 
cường thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C có 
nhiều trong trái cây họ cam quýt, đu đủ, ổi, 
dâu tây, cà chua, cà rốt, súp lơ, bắp cải...

Đêm hôm trước ngày hiến máu, người hiến 
máu nên giữ tinh thần thoải mái, đi ngủ sớm, 
tránh thức quá khuya (ngủ đủ 7-8 tiếng) và 
không uống đồ uống có cồn như bia, rượu...

Bổ sung thêm nước vào buổi sáng trước 
khi hiến máu (nước lọc và nước ép trái cây) 
nhưng phải tránh uống các loại thức uống có 
gas. Tránh ăn thực phẩm giàu chất béo (đồ 
chiên, gà rán, khoai tây chiên...) và giàu đạm 
(tôm, cua, trứng, thịt nạc, cá...) trong vòng 24 
giờ trước khi hiến máu. 

Buổi sáng đi hiến máu không được bỏ bữa 
sáng, vì ăn trước khi hiến máu sẽ giúp ổn định 
lượng đường trong máu, nhờ vậy sẽ cảm thấy 
tốt hơn sau khi hiến máu. Nên dùng thức ăn 
thanh đạm như cháo, bánh bao, bánh mì...

Khi hiến máu phải làm gì? 

Khi đi hiến máu cần mang theo giấy CMND, 
hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của mình.

Điền đầy đủ và trung thực thông tin vào phiếu 
đăng ký hiến máu. Bạn sẽ được kiểm tra, tư 
vấn sức khỏe, làm xét nghiệm nhóm máu, 
công thức máu, làm test nhanh viêm gan B.....

CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHI HIẾN MÁU  
TRONg MÙA DỊCH COVID-19
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Bạn cần nghỉ ngơi, thư giãn và uống nước trà 
đường trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Không nên nhìn vào mũi kim khi lấy máu, thả 
lỏng cơ thể và phối hợp với nhân viên y tế.

Trong thời gian lấy máu nếu thấy bất cứ biểu 
hiện như: Chóng mặt, buồn nôn, vã mồ hôi, 
đau buốt ở vị trí kim tiêm thì cần báo ngay 
cho nhân viên y tế.

Ngay sau khi hiến máu phải làm gì?

Chỉ được đứng dậy và rời khỏi vị trí khi được 
sự đồng ý của nhân viên y tế.

Nếu có biểu hiện chóng mặt buồn nôn nhẹ nên 
nằm nghỉ ngơi tại chỗ, có thể uống một chút 
nước ấm có pha đường hoặc uống trà gừng.

Ấn nhẹ vào miếng bông bịt tại vị trí mũi kim 
lấy máu trong 5-10 phút, không nên bỏ miếng 
bông quá sớm sẽ gây chảy máu. Nếu thấy chảy 
máu thì ngay lập tức ấn miếng bông xuống bịt 
chặt vị trí lấy máu, xin thêm miếng bông khô 
để thay, tuyệt đối không sử dụng bông ướt.

 Nếu xuất hiện bầm tím thì không nên lo lắng, 
lấy đá chườm nhẹ trên vết bầm. Sau hai ngày 
vết bầm tím sẽ nhạt dần, chườm ấm tại vị trí 
này. Sau khoảng 1 tuần vết bầm tím sẽ hết.

Bổ sung dinh dưỡng sau khi hiến máu như 
thế nào?

Sau khi hiến máu, cần uống nhiều nước trong 
vòng 24 - 48 giờ, vì nó giúp bù đắp một lượng 
chất lỏng vừa mất đi và cũng giúp ngăn 
ngừa bị tụt huyết áp. Bên cạnh đó, bạn  nên 
ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt, protein, 
acid folic và vitamin B12 vì chúng là những 
nguyên liệu chính cho quá trình tạo máu. Cơ 

thể sớm hấp thu được những chất này, sẽ đạt 
mục tiêu bổ máu nhanh chóng.

Một số loại nước uống giàu dinh dưỡng có 
thể bổ sung sau khi hiến máu là nước mía và 
nước ép củ cải đường (giàu hàm lượng sắt); 
sữa (giàu các loại vitamin, đặc biệt là vitamin 
B12); nước cam và nước ép dưa hấu (giàu 
vitamin C, acid folic); nước ép quả lựu (giàu 
sắt, khoáng chất và vitamin C)...

Những loại thực phẩm bổ máu có thể bổ sung 
như thịt bò (có rất nhiều dưỡng chất như 
protein, sắt, vitamin B12, B6, kẽm, magie, các 
khoáng chất cacnitin); cá hồi (chứa nhiều loại 
vitamin như D, B12, A, B6 cùng các nguyên 
tố như canxi, kali, photpho, kẽm...); trứng gà 
(có một hàm lượng lớn vitamin A, D, B1, B6, 
B12...); ức gà (là bộ phận chứa nhiều chất sắt 
nhất so với các thành phần khác của thịt gà); 
hải sản (giàu sắt và vitamin B12); gan động vật 
(chứa nhiều sắt); súp lơ (cung cấp vitamin A, C, 
magiê và acid folic); khoai tây, bí đỏ và cà rốt 
(nhiều chất dinh dưỡng tốt cho máu).

Sau khi hiến máu nếu bạn có bất thường gì 
về sức khỏe bạn có thể quay lại cơ sở hiến 
máu hoặc gọi điện thoại ngay cho chúng 
tôi theo số điện thoại 069 572507 hoặc 024 
62784165 để được tư vấn nhé.

Khi thực hiện đúng các điều trên bạn hoàn 
toàn có thể hiến máu nhắc lại sau 12 tuần!

BS. Trương Thị Thu Hương 
Khoa Truyền máu 

Bệnh viện TWQĐ 108
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Xẹp đốt sống là tình trạng thân đốt sống 
bị xẹp, giảm chiều cao thân đốt sống. Có 
nhiều nguyên nhân dẫn đến xẹp đốt sống 
như loãng xương, ung thư di căn cột sống, u 
huyết quản thân đốt... trong đó nguyên nhân 
thường gặp nhất là loãng xương.

Ước tính ở Việt Nam hiện có hơn 2,8 triệu 
người bị loãng xương trong đó phụ nữ chiếm 
đến 76% và hàng năm có trên 170.000 trường 
hợp gãy xương do loãng xương, 25.600 
trường hợp gãy cổ xương đùi. Hiện nay, số 
phụ nữ Việt Nam trên 50 tuổi bị gãy xẹp đốt 
sống chiếm hơn 23%. 

Gãy xẹp/Lún đốt sống

Loãng xương (hay còn gọi là xương xốp)
Đặc trưng bởi sự giảm cấu trúc của xương 
do sự sụt giảm khối lượng xương và suy 
thoái của cấu trúc xương. Sự vững chắc của 
xương nhờ kết quả của sự cân bằng tinh tế 
giữa 2 loại tế bào xương là tạo cốt bào - làm 
cứng xương và hủy cốt bào - hủy xương 
(chịu trách nhiệm cho sự tái hấp thu xương) 
và khi hủy cốt bào mạnh hơn tạo cốt bào sẽ 
làm suy yếu xương.

Triệu chứng lâm sàng

- Đau lưng tăng dần có thể sau 1 chấn thương 
nhẹ hoặc sau bê vật nặng.
- Cơn đau liên quan đến vận động như đau 
khi thay đổi tư thế, khi đi lại. 

- Có thể dẫn đến biến dạng cột sống như gù 
cột sống.

- Ấn cột sống có điểm đau chói, thường liên 
quan đến phía trên hoặc dưới đốt xẹp 2 đốt 
sống lân cận.

- Nếu có chèn ép thần kinh có thể gặp các 
triệu chứng như đau tê chân, yếu chân, đau 
theo rễ thần kinh liên sườn, rối loạn cơ tròn …

Chẩn đoán xẹp đốt sống do loãng xương
Ngoài những biểu hiện lâm sàng, cần làm 
thêm những kỹ thuật cận lâm sàng để củng 
cố chẩn đoán, đưa ra tiên lượng và có phương 
pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân:

- Đo mật độ xương (DEXA): Được coi là tiêu 
chuẩn vàng  để chẩn đoán bệnh loãng 
xương. Loãng xương được chẩn đoán khi mật 
độ khoáng xương ≤ -2,5 độ lệch chuẩn dưới 
mức đối với dân số phụ nữ trưởng thành 
khỏe mạnh (T-Score). 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHo) đã thiết lập các 
hướng dẫn chẩn đoán sau:

phân loẠi mỨC độ loÃng xƯƠng trên thAng điểm t-sCorE

mức độ Khoảng điểm t-score

Bình thường Điểm T ≥ 1,0 

Loãng xương nhẹ - Thưa xương -2,5 < Điểm T < 1,0

Loãng xương nặng Điểm T ≤ - 2,5

Loãng xương nghiêm trọng Điểm T ≥ - 2,5 kết hợp với gãy xương

Chụp X quang: Hình ảnh thân đốt sống giảm 
chiều cao, ngoài ra đánh giá mức độ thoái 
hóa cột sống, mức độ biến dạng cột sống…
Hình ảnh X quang của gãy xương nén đốt sống:

a) Hình ảnh X quang của xẹp đốt sống hình 
chêm (mũi tên trắng). 

b) Chụp cắt lớp vi tính của xẹp đốt sống 2 
mặt lõm (mũi tên đen).

c) Hình ảnh cộng hưởng từ xẹp đốt sống do 
gãy nén (mũi tên trắng), và gãy xương nén 
hai mặt (mũi tên đen).

XẸP THÂN ĐỐT SỐNG 
DO LOÃNG XƯƠNG
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Chụp cắt lớp vi tính: chỉ định khi cần đánh giá 
hình ảnh đốt sống chi tiết như mức độ lún, 
xẹp, mảnh rời ….

Chụp cộng hưởng từ (MRi): Chỉ định khi cần 
phân biệt xẹp đốt sống do loãng xương và 
xẹp đốt sống do các nguyên nhân khác như  
lao, bệnh lý ác tính… Đồng thời MRi rất hữu 
ích để đánh giá sự chèn ép thần kinh của đốt 
sống bị tổn thương. Qua MRi cũng có thể xác 
định được đốt sống xẹp do loãng xương mới 
hoặc xẹp cũ. 

Điều trị xẹp đốt sống

Tùy thuộc vào mức độ đốt sống bị xẹp, các 
tổn thương thần kinh kèm theo (nếu có) mà 
có các phương pháp điều trị phù hợp.

- Điều trị nội khoa: 

Chỉ định: Trong trường hợp xẹp đốt sống mới 
không có tổn thương thần kinh kèm theo. 
Cách điều trị: Bệnh nhân được nằm nghỉ tại 
giường, dùng thuốc và áo nẹp cứng cố định 
cột sống. Nẹp được dùng để nâng đỡ bệnh 
nhân và hạn chế cử động vị trí bị xẹp đốt sống.

Thuốc:

+ Thuốc giảm đau, giảm đau chống viêm 
non-steroid, giãn cơ…

+ Các thuốc chống loãng xương: các thuốc 
chứa canxi, vitamin; thuốc ức chế hủy cốt 
bào (Biphosphonate), Calcitonine…..

- Điều trị ngoại khoa:

Chỉ định: Trường hợp xẹp đốt sống có tổn 
thương thần kinh. Xẹp thân đốt sống do 
loãng xương gây đau cột sống mức độ trung 
bình cho đến nặng kéo dài hơn 2 tháng 
không đáp ứng với điều trị bảo tồn.  

Các phương pháp điều trị:

+ Bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt 
sống qua da dùng cho các trường hợp xẹp 

đốt sống do loãng xương không kèm theo tổn 
thương thần kinh, mức độ xẹp thân đốt sống 
< 75%  đã điều trị nội khoa không cải thiện.

+ Phẫu thuật cố định cột sống điều trị các 
trường hợp xẹp đốt sống nặng gây biến 
dạng cột sống lớn có thể kết hợp với giải 
chèn ép thần kinh khi có tổn thương thần 
kinh kèm theo. 

Ảnh kỹ thuật bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt 
sống trong điều trị xẹp thân đốt sống do loãng xương 

dưới C-arm ( màn huỳnh quang tăng sáng)

Phòng ngừa bệnh xẹp đốt sống

Để phòng ngừa cũng như phát hiện kịp thời 
tình trạng xẹp đốt sống, chúng ta cần lưu ý 
những đặc điểm sau:

- Đối với người cao tuổi, nhất là phụ nữ mãn 
kinh cần phải có chế độ sinh hoạt điều độ 
về dinh dưỡng và tập luyện. Nên bổ sung 
các khoáng chất giàu vitamin D, canxi và 
vitamin khác cùng với ăn uống đầy đủ các 
chất dinh dưỡng.

- Nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện 
loãng xương để điều trị kịp thời. 

- Thay đổi lối sống và sinh hoạt: Hạn chế rượu, 
bia, thuốc lá và các chất kích thích …

- Thường xuyên luyện tập thể dục nâng cao 
sức khỏe: Có bằng chứng (hạn chế) chỉ ra 
rằng tập thể dục là hữu ích trong việc thúc 
đẩy sức khỏe của xương.  

BS. Nguyễn Minh Dương  
Khu Phẫu thuật Theo Yêu Cầu 

 Khoa Khám Bệnh 
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Tỷ lệ mắc bệnh

Ung thư bàng quang là bệnh lý ác tính 
thường gặp ở cơ quan tiết niệu sinh dục (bao 
gồm thận, niệu quản, bàng quang, tuyến 
tiền liệt, niệu đạo…). Tính chung trong tất cả 
các loại ung thư thì tỷ lệ mắc ung thư bàng 
quang đứng hàng thứ 4 (đối với nam giới, sau 
ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư 
đại trực tràng) và đứng hàng thứ 7 (đối với 
nữ giới). Tỷ lệ mắc bệnh ở nam cao gấp 3 lần 
ở nữ.

Theo tác giả Vũ Lê Chuyên (2013), tại Việt 
Nam mỗi năm có khoảng 2000 trường hợp 
phát hiện mới ung thư bàng quang, tỷ lệ 
nam/nữ thay đổi từ 1,2/1 lên 3,5/1.

Các yếu tố nguy cơ

Người hút thuốc lá có nguy cơ bị 
ung thư bàng quang cao gấp 4 lần 
người không hút; những tác nhân 
gây ung thư như hoá chất amin 
thơm có trong các nghề nghiệp 
liên quan như hoá chất, thuộc da, 
sơn, nhuộm… khiến những người 
làm nghề này có nguy cơ mắc 
bệnh cao.

Các triệu chứng của bệnh

Triệu chứng đái máu toàn bãi 
(từ đầu đến cuối bãi đi tiểu), có 
thể kèm theo máu cục, nhưng lại 
không đau buốt có thể là biểu hiện 
duy nhất của bệnh ở giai đoạn 
sớm. Đôi khi khối u trong bàng 
quang lại được phát hiện tình cờ 
khi đi khám sức khoẻ.

Khi khối u phát triển đến giai đoạn muộn, 
người bệnh có thể bị đái máu thường xuyên, 
đái khó do khối u to chèn ép, người gầy sút 
cân, nổi hạch bẹn 2 bên…

Do vậy nếu bị đái máu thì lập tức phải đi 
khám ngay để chẩn đoán loại trừ các bệnh 
lý đường tiết niệu, như u thận – u bể thận, u 
niệu quản, u bàng quang, viêm bàng quang, 
hay bị sỏi tiết niệu…

Tuy nhiên, tốt nhất là cần khám sức khoẻ 
định kỳ, sàng lọc phát hiện u bàng quang khi 
chưa có biểu hiện gì ra bên ngoài. Siêu âm là 
phương pháp đơn giản, nhanh chóng, rẻ tiền 
và hiệu quả phát hiện các tổn thương ở bàng 
quang, nhưng cần lưu ý là phải nhịn đi tiểu 
cho bàng quang căng lên.

UNg THƯ BàNg QUANg
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Tuy vậy, siêu âm vẫn chưa phải là chẩn đoán 
quyết định u bàng quang, mà phải thông 
qua nội soi bàng quang chẩn đoán. 

Ngoài ra, chụp cắt lớp vi tính cũng có vai trò 
quan trọng trong chẩn đoán u và ung thư 
bàng quang vì có thể đánh giá được sự xâm 
lấn của khối u ra ngoài bàng quang, di căn 
hạch của ung thư bàng quang… 

Sau chẩn đoán u bàng quang, chẩn đoán tiếp 
theo phải làm là chẩn đoán u lành tính hay 
u ác tính (ung thư bàng quang chiếm hơn 
90% các u bàng quang), nếu là u ác tính thì 
giai đoạn bệnh là sớm (ung thư nông – chỉ 
ở bề mặt niêm mạc bàng quang) hay muộn 
(ung thư sâu – đã lan đến lớp cơ của bàng 
quang). Hai chẩn đoán tiếp theo được thông 
qua phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang qua 
niệu đạo.

Các phương pháp điều trị

Với những trường hợp u bàng quang mới 
phát hiện lần đầu, phẫu thuật nội soi cắt u 
bàng quang vừa là phương pháp chẩn đoán 
(lấy mẫu u bàng quang làm giải phẫu bệnh, 
xem u là lành tính hay ác tính – ung thư bàng 
quang), vừa là phương pháp điều trị (loại bỏ 
khối u).

Với các trường hợp kết quả giải phẫu bệnh 
là u bàng quang lành tính, việc điều trị hoàn 
thành và người bệnh được hướng dẫn theo 
dõi tái khám định kỳ.

Với các trường hợp kết quả giải phẫu bệnh là 
ung thư bàng quang nông, việc điều trị cần 
được tiếp tục sau mổ nội soi từ 2 đến 3 tuần 
bằng liệu pháp bơm hoá chất chống u tái 
phát vào trong bàng quang, mỗi tuần 1 lần, 
liên tiếp trong 6 đến 8 tuần.

Với các trường hợp kết quả giải phẫu bệnh là 
ung thư bàng quang xâm lấn cơ bàng quang, 
phương pháp điều trị tốt nhất là cắt toàn bộ 
bàng quang, tạo hình bàng quang mới bằng 
chính ruột non của người bệnh; có thể điều 
trị hỗ trợ trước hoặc sau mổ bằng truyền hoá 
chất toàn thân (nếu thể trạng bệnh nhân cho 
phép).

Kết luận

Ung thư bàng quang là bệnh lý ác tính của 
cơ quan tiết niệu, đe doạ trực tiếp đến tính 
mạng người bệnh, hay gặp ở nam hơn ở nữ, 
hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ cao, có thể 
phòng ngừa được bằng cách bỏ thuốc lá, 
có thể phát hiện sớm bằng những phương 
tiện chẩn đoán phổ biến hiện nay như siêu 
âm, chụp CT-Scan, nội soi bàng quang chẩn 
đoán; tỷ lệ khỏi bệnh cao khi bệnh còn ở giai 
đoạn sớm.

BS. Nghiêm Quang Hưng
Khoa Ngoại Tiết niệu, 
Bệnh viện TWQĐ 108
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Kĩ thuật sinh thiết tức thì hay còn gọi là kĩ thuật 
cắt lạnh là một kĩ thuật trong chuyên ngành 
Giải phẫu bệnh. Kĩ thuật này thường được sử 
dụng cho việc chẩn đoán nhanh bệnh lành tính 
hay ác tính để định hướng cho phẫu thuật viên 
hướng xử trí kịp thời. Khoa Giải phẫu bệnh lý 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực 
hiện kĩ thuật cắt từ đầu những năm 2000. Mỗi 
năm khoa thực hiện khoảng 5000 ca cắt lạnh 
với các mặt bệnh đa dạng trên nhiều cơ quan 
khác nhau: Tuyến giáp, não, ống tiêu hoá, gan 
mật, hệ tiết niệu, tử cung, buồng trứng…, đạt 
tỷ lệ chính xác cao, phục vụ tốt cho bệnh nhân 
và bác sĩ lâm sàng trong quá trình điều trị.

Ảnh: Bác sỹ và kỹ thuật viên Khoa Giải phẫu bệnh lý 
đang thực hiện kỹ thuật sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh

Nguyên lý và cách thực hiện
Nguyên lý của kĩ thuật cắt lạnh là sự làm lạnh 
nhanh khiến nước chuyển từ lỏng sang rắn 
trong mẫu mô, đóng vai trò như chất trung 
gian giữ hình dạng (khung) của mô, vì thế mô 
trở nên cứng và có thể cắt mỏng được. 
Kĩ thuật cắt lạnh (cryosection) là kĩ thuật cắt mô 
nhanh bằng cách làm lạnh mô bởi nhiệt độ âm 
sâu dưới sự trợ giúp của máy cắt lạnh (cryostat). 
Máy cắt lạnh là thiết bị vừa có chức năng làm 
đông lạnh bệnh phẩm đồng thời thực hiện 
được các lát cắt lạnh và gắn vào tiêu bản. Tiêu 
bản cắt lạnh có thể được nhuộm bằng các 

thuốc nhuộm HE, xanh Toluidin, Diffquick và 
được phân tích bởi các nhà Giải phẫu bệnh.

Ảnh: Máy cắt lạnh  Thermo Microm, Model NX 50

Chỉ định của cắt lạnh 

Chỉ định của cắt lạnh gồm có:
- Chẩn đoán nhanh khối u lành hay ác tính 
nhằm giúp các phẫu thuật viên quyết định 
các bước xử trí tiếp theo (ví dụ bướu giáp 
lành xử trí khác với ung thư tuyến giáp...).
- Đánh giá diện cắt vùng rìa khối u cho đến 
khi diện cắt rìa âm tính.
- Đánh giá sự thoả đáng của mẫu mô trong 
sinh thiết từ một thủ thuật mở hoặc thủ 
thuật phức tạp, tránh phải làm thủ thuật lần 
hai khi mẫu không đạt yêu cầu.
- Ngoài ra còn được dùng để lập kế hoạch sử 
dụng mẫu, các nghiên cứu miễn dịch enzyme 
tế bào, huỳnh quang, hoá mô miễn dịch.
Ưu nhược điểm của phương pháp:
- Ưu điểm: Có kết quả nhanh trong vòng 15 -30 
phút trong khi xét nghiệm mô bệnh học thường 
quy phải mất vài ngày. Phương pháp này có 
giá trị chẩn đoán cao, độ chính xác 92 - 99,1%. 
- Nhược điểm: Phương pháp này có tỷ lệ chẩn 
đoán sai giữa lành tính và ác tính,  đòi hỏi 
phải được thực hiện tại bệnh viện uy tín, có 
các bác sĩ Giải phẫu bệnh với trình độ cao và 
giàu kinh nghiệm để đạt kết quả chính xác. 

BS. Đinh Hữu Tâm 
ThS.BS. Ngô Thị Minh Hạnh 

Khoa Giải Phẫu bệnh - Bệnh viện TWQĐ 108

CHẨN ĐOÁN SINH THIẾT TỨC THÌ 
BẰNg KĨ  THUẬT CẮT LẠNH
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Hình ảnh bàn tay bị co rút cân gan tay

Đây là một bệnh tương đối thường gặp, đặc 
trưng bởi tình trạng quá sản bao cân gan 
tay và những cấu trúc liên quan làm cho bao 
cân gan tay bị co thắt và xuất hiện các nốt. 
Nguyên nhân chưa rõ, nhưng có thể có yếu 
tố di truyền và thường xuất hiện tiên phát ở 
những nam giới trên 50 tuổi. Tỉ lệ mắc bệnh co 
rút Dupuytren cao hơn trong số những người 
nghiện rượu và những bệnh nhân mắc các 
bệnh mạn tính (như xơ gan, đái tháo đường, 
động kinh, lao). Khởi phát có thể cấp tính song 
đa số thường tiến triển chậm và kéo dài.

Bệnh biểu hiện bằng sự dầy lên của bao cân 
gan tay dạng nốt hoặc giống như dây thừng 
ở một hoặc hai bàn tay và thường ảnh hưởng 
tới các ngón thứ tư và thứ năm. Bệnh nhân có 
thể thấy cảm giác bó chặt các ngón bị bệnh 
đến nỗi khó duỗi, đôi khi có tăng cảm giác 
đau. Một số trường hợp, sự co thắt này làm 
ảnh hưởng nặng đến chức năng và vấn đề 
thẩm mĩ song hầu hết bệnh nhân chịu đựng 
tốt bởi vì sự co thắt xuất hiện tăng dần và ở 
trạng thái chức năng bình thường của bàn 
tay. Viêm bao cân ở những nơi khác trong cơ 
thể có thể dẫn đến bệnh u xơ gân chân (10% 
bệnh nhân) hoặc bệnh Peyronie (1- 2%).

Bệnh nhân nên đi khám định kì trong những 
giai đoạn sớm của bệnh. Nếu các nốt ở gan 
tay phát triển nhanh, tiêm triamcinolon vào 
nốt có thể có hiệu quả. Can thiệp ngoại khoa 

chỉ được chỉ định cho những bệnh nhân có 
co quắp bàn tay nặng; tùy theo từng vị trí 
song nhìn chung bệnh ít khi bị tái phát.

Hình ảnh sau phẫu thuật

Tại Khu Phẫu thuật và Điều trị theo yêu cầu 
- Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã 
phẫu thuật, điều trị cho rất nhiều bệnh nhân 
bị dị tật, chấn thương, trả lại cuộc sống bình 
thường cho người bệnh. Với đội ngũ Giáo sư, 
tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa hàng đầu cùng với 
hệ thống trang thiết bị đạt chuẩn, tiên tiến, 
Bệnh viện TWQĐ 108 luôn sẵn lòng phục vụ 
người bệnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khu Phẫu thuật và 
Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108. Để được giải đáp, vui lòng liên 
hệ bộ phận tư vấn phẫu thuật: 0862.007.966.

BS. Nông Việt Dũng 
Khu Phẫu thuật và Điều trị theo yêu cầu 

Khoa Khám bệnh C1.1

CO RÚT CÂN GAN TAY (CO RÚT DUPUYTREN)
Co rút Dupuytren biểu hiện bằng sự dầy lên của bao cân gan tay dạng nốt hoặc 
giống như dây thừng ở một hoặc hai bàn tay và thường ảnh hưởng tới các ngón 
thứ tư và thứ năm
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Bệnh lý tuyến vú là một trong những vấn 
đề sức khỏe đáng quan tâm ở nữ giới, 
trong đó ung thư vú hiện đang là loại ung 
thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở nữ và là nguyên 
nhân gây tử vong thứ hai trên thế giới sau 
ung thư phổi. 

Phụ nữ tự khám vú tại nhà

Phụ nữ trên 20 tuổi nên thường xuyên tự 
kiểm tra vú. Khi tự khám đều đặn chị em sẽ 
biết tình trạng mỗi bên vú nên rất dễ phân 
biệt được đâu là bình thường đâu là bất 
thường, như soi gương để kiểm tra hình 
dạng vú ở tư thế bình thường, sau đó chuyển 
đổi tư thế giơ cao hai tay và cuối cùng chống 
hai tay vào hông, kiểm tra vú khi thay đổi các 
tư thế nằm. Nếu có phát hiện các u cục, sưng 
đau, biến đổi màu sắc da…bất thường phải 
đến gặp bác sĩ để được khám và tư vấn cụ thể 
hơn. Đối với những phụ nữ khỏe mạnh từ 35 
tuổi trở lên, lời khuyên của bác sĩ là cần khám 
kiểm tra vú định kỳ kể cả khám phụ khoa 
hàng năm, tốt nhất là 3 – 6 tháng khám /lần, 
nhất là những nữ giới có yếu tố nguy cơ cao 
(những người có tiền sử gia đình có người 
mắc ung thư vú; phụ nữ có kinh nguyệt sớm 
(dưới 12 tuổi), mãn kinh muộn (sau 55 tuổi); 
thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai hoặc 
dùng Estrogen thay thế. Hoặc những phụ nữ 
không có con hoặc sinh con đầu lòng sau 30 
tuổi; có chế độ ăn uống nhiều mỡ động vật, 
uống rượu, hút thuốc; thường xuyên tiếp xúc 
với tia phóng xạ). Riêng đối với siêu âm vú, 
nên kiểm tra ít nhất 6 tháng/ lần.

Song song với việc khám lâm sàng, chẩn 
đoán hình ảnh thì siêu âm đang ngày càng 
đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và 
điều trị các bệnh lý tuyến vú.

Hiện nay tại Việt Nam, cũng như ở các nước 
trên thế giới, 3 kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh 
gồm siêu âm, X quang và MRi vú được sử 
dụng một cách thường quy không những 
để chẩn đoán các bệnh lý tuyến vú và còn có 
vai trò quan trọng trong việc tầm soát – phát 
hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm.

Chẩn đoán hình ảnh tuyến vú

Siêu âm vú là phương pháp sử dụng sóng 
siêu âm để xây dựng và tái tạo hình ảnh về 
cấu trúc bên trong tuyến vú và cơ thể. So với 
các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác, 
siêu âm có khá nhiều ưu điểm. 

Siêu âm tầm soát các bệnh lý tuyến vú

VAI TRò CỦA SIÊU ÂM
TRONg SàNg LỌC Và ĐIỀU TRỊ

CÁC BỆNH LÝ TUYẾN VÚ
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Siêu âm có  khả năng phát hiện các tổn 
thương vú trên mô vú dày, trong khi vú dày 
là đặc điểm mô vú của phụ nữ Việt Nam và 
châu Á nói chung. Đây được xem là một 
phương pháp an toàn, đơn giản, nhanh 
chóng và cho kết quả chính xác. Hầu hết các 
máy siêu âm có đầu dò nông hiện có ở tất 
cả các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước đều 
thực hiện được kỹ thuật này. Chi phí thực 
hiện kỹ thuật lại khá thấp, phù hợp túi tiền 
đại đa số người dân.

Vì là phương pháp an toàn không xâm lấn 
nên siêu âm thực hiện được ở bất cứ giai đoạn 
nào, không chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh 
nguyệt, ngay cả khi bạn đang mang thai, hay 
khi cho con bú, bạn cũng có thể thực hiện 
siêu âm nhiều lần trong thời gian ngắn.

Phương pháp này giúp phát hiện được các 
bất thường của vú như nang vú, áp xe tuyến 
vú, u vú lành tính hay ác tính,...đặc biệt là 
các bất thường nhỏ dưới 5mm mà khám 
lâm sàng không sờ thấy được. Cùng với 
chụp nhũ ảnh (X quang tuyến vú), siêu âm 
giúp phát hiện sớm các tổn thương không 
sờ thấy tại vú, từ đó giúp tầm soát sớm ung 
thư tuyến vú.

Bên cạnh đó, siêu âm vú cũng hỗ trợ hướng 
dẫn mũi kim trong nhiều thủ thuật như: Chọc 
hút nang, chọc hút sinh thiết, hướng dẫn kim 
sinh thiết có lõi…Bệnh nhân có thể cảm thấy 
dễ chịu hơn do không phải chịu sức ép vào 
vú như khi  chụp nhũ ảnh.

Ngày nay siêu âm còn có vai trò quan trọng 
trong việc định hướng nhiều phương pháp 
mới giúp xử lý các tổn thương tuyến vú mà ít 
gây xâm lấn nhất như sinh thiết vú, hút nhân 
vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không VABB, 
các phương pháp này đã được thực hiện 
thành công tại một số bệnh viện lớn trong cả 
nước, trong đó có Bệnh viện TWQĐ 108.

BS. Lê Thị Loan 
Khoa Chẩn đoán chức năng 

Bệnh viện TWQĐ 108
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Khi mang thai, siêu âm cho nhiều giá trị 
chẩn đoán và giúp phát hiện những bất 
thường trong quá trình mang thai. Thông 
thường trong mỗi lần mang thai, tối thiểu 
sản phụ cần siêu âm 3 lần vào các mốc sau: 
11-14 tuần, 18-22 tuần và 30 - 32 tuần.

Siêu âm hình thái thai nhi giai đoạn 
11-14 tuần

Thời điểm này thai nhi đã có đủ hình hài và 
các bộ phận, những bất thường lớn có thể 
nhìn thấy. Ở thời điểm này, mục đích của 
việc siêu âm là: Chẩn đoán tuổi thai và dự 
kiến sinh cho sản phụ, đo độ mờ da gáy để 
sàng lọc nguy cơ mắc các bất thường nhiễm 
sắc thể như hội chứng Down, hội chứng 
Patau, hội chứng Edward, chẩn đoán số 
lượng thai, số lượng bánh rau và buồng ối 
đối với sản phụ mang đa thai, sàng lọc nguy 
cơ tiền sản giật.

Siêu âm hình thái thai nhi giai đoạn 
18-22 tuần

Vào lúc 18-22 tuần là lúc lượng nước ối có 
nhiều, thai đã khá lớn và di động rất tốt trong 
buồng tử cung, giúp cho việc quan sát thai 
khá tốt ở nhiều góc độ khác nhau, nên dễ 
dàng phát hiện các bất thường về hình thể 
thai. Thai nhi sẽ được siêu âm 4D kiểm tra chi 
tiết các bộ phận trên cơ thể của thai nhi:

- Kiểm tra tứ chi về độ dài và số lượng xem có 
gì bất thường, có đầy đủ hay thiếu ngón chân 
ngón tay nào không;

- Khảo sát các dị tật về não bộ và cột sống;

- Tình trạng của các cơ quan nội tạng khác 
như tim, phổi, dạ dày… đánh giá dị tật tim 
thai, dịch bất thường trong khoang màng 
phổi, trong ổ bụng…

- Đánh giá dị tật ở gương mặt của thai nhi 
xem có bị sứt môi, hở hàm ếch, có đầy đủ hai 
tai hay không…

- Cuối cùng là xem có sự bất thường nào về 
bánh nhau, nước ối không, xem bánh nhau 
có bám chắc không, diện tích nhau bám 
có lớn không, nước ối có nhiều quá hay bị 
thiếu không. 

THỜI ĐIỂM SIÊU ÂM THAI PHỤ CẦN NHỚ
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Siêu âm thai nhi giai đoạn 30-32 tuần

Lần siêu âm thứ ba (30 - 32 tuần) nhằm: Đánh 
giá sự phát triển thai, và phát hiện các dị tật 
xuất hiện muộn. Thai phát triển bình thường 
hay thai nhỏ hoặc lớn hơn bình thường được 
xác định ở lần siêu âm này. Bên cạnh việc 
siêu âm hình thái các cơ quan bộ phận như 
lần siêu âm mốc 18-22 tuần, lần siêu âm này 
còn phát hiện các dị tật xuất hiện muộn như 
nhẵn não, tắc ruột… Vị trí bánh nhau lúc này 
cũng sẽ được chẩn đoán chắc chắn hơn, xác 

định rau có bám thấp, che lấp đường ra của 
thai nhi hay không.

Khi gần sinh cũng có thể có thêm một lần 
siêu âm để xác định kích thước thai, mức độ 
trưởng thành của bánh nhau và lượng nước 
ối. Ngoài ra, trong quá trình mang thai, nếu 
thai phụ thấy có gì bất thường có thể đi khám 
và siêu âm để bác sĩ phát hiện và xử trí kịp thời 
mang lại sự an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.

BS. Vũ Thị Hoa - Khoa Chẩ n đoá n 
Chứ c năng, Bệ nh việ n TWQĐ 108
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Nếu không điều trị kịp thời và đúng phương 
pháp người mẹ có thể bị viêm tuyến vú, áp-xe 
tuyến vú, lâu dần trở thành các dải xơ hóa 
hay u xơ tuyến vú. Ngoài ra, tắc tia sữa còn 
làm cho quá trình tạo sữa bị ảnh hưởng, dần 
dần người mẹ sẽ mất sữa, phải nuôi trẻ bằng 
sữa ngoài. Tắc tia sữa (tuyến sữa) là tình trạng 
hệ thống ống dẫn sữa hay lỗ núm vú bị tắc 
và sữa không chảy ra được, hiện tượng này 
rất thường xảy ra ở các sản phụ trong những 
ngày đầu sau sinh và đôi khi cũng xảy ra 
trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ.

Cơ chế quá trình tiết sữa

Sữa được sản xuất ra từ các nang sữa, theo 
các ống dẫn đổ về xoang chứa sữa ở phía sau 
quầng vú, dưới tác dụng kích thích của động 
tác bú mút của trẻ, sữa sẽ chảy ra ngoài.  Tuy 
nhiên, nếu trong lòng ống dẫn bị hẹp bít lại 
sữa sẽ không thể thoát ra ngoài được. Tại chỗ 
tắc sẽ dần tạo thành hòn cục do hiện tượng 
sữa đông kết. Trong lúc đó, sữa vẫn tiếp tục 
được tạo ra, làm cho các ống dẫn trước chỗ 
tắc ngày càng bị căng giãn. Hiện tượng này 
gây chèn ép các ống dẫn sữa khác, tạo ra 
một vòng xoắn bệnh lí, làm tình trạng tắc sữa 
ngày càng nặng thêm.

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng tắc 
tia sữa ở phụ nữ cho con bú, chẳng hạn như:

Vừa mới sinh con: Một số mẹ gặp phải tình 
trạng tắc tia sữa sau sinh. Bầu ngực chứa 
rất nhiều sữa nhưng vẫn không thể chảy ra 
ngoài cho bé bú được.

Sữa mẹ dư thừa:  Hầu hết trong các trường 
hợp, nguyên nhân gây tắc tia sữa là do sữa 
mẹ còn thừa ở trong bầu ngực do em bé 
không bú hết hoặc bạn không hút phần sữa 
thừa sau khi bé đã bú no, dẫn đến sữa còn 
đọng lại, gây ra tắc nghẽn.

Ngực chịu áp lực:   Mặc áo ngực quá chật, 
áo bó hoặc mang địu bé trước ngực đôi khi 
cũng khiến các tia sữa bị tắc. Ngoài ra, việc 
nằm sấp khi ngủ và tập luyện thể thao cũng 
gây ra tình trạng tương tự.

Ít hút sữa ra ngoài: Nếu ít hút sữa hoặc hút 
không hết sữa, bạn dễ gặp phải tình trạng 
tắc tia sữa. Lực hút của máy yếu không thể 
hút hết sữa ra ngoài cũng có thể là nguyên 
nhân khiến bạn bị tắc tia sữa.

Bé ngậm bắt vú mẹ không đúng: Khi bé ngậm 
vú mẹ không đúng cách, bé sẽ không thể bú 
đủ lượng sữa mẹ sản xuất ra. Do đó, sữa còn 

VIÊM TẮC TIA SỮA

Viêm tắc tia sữa là hiện tượng hệ thống ống tuyến sữa bị tắc nên sữa không chảy 
ra được. Hiện tượng này thường xảy ra ở các sản phụ trong những ngày đầu sau 
sinh và trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ.
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tồn đọng lại trong bầu ngực là nguyên nhân 
dẫn đến tắc tia sữa.

Mẹ không cho bú thường xuyên: Nếu không 
cho bé bú thường xuyên hoặc không hút sữa 
ra hết trong khoảng 5 giờ đến 1 ngày sẽ gây 
tình trạng tắc tia sữa

Stress: Sự căng thẳng sẽ làm chậm quá trình 
sản sinh hormone oxytocin có nhiệm vụ kích 
thích vú tiết sữa.

Triệu chứng

Dù bạn đang ở giai đoạn đầu cho con bú sữa 
mẹ hoặc đã cho con bú một thời gian, tình 
trạng tia sữa bị tắc nghẽn có thể xảy ra bất 
cứ lúc nào. Bạn có thể chú ý thấy một số dấu 
hiệu nhận biết mình đang bị tắc tia sữa:

- Sữa không tiết ra hoặc tiết ra rất ít, ngay cả 
khi mẹ chủ động vắt sữa.

- Ngực căng cứng và to hơn so sới bình 
thường, mức độ căng cứng càng lúc càng to 
dần, cảm giác đau nhức.

- Tắc tia sữa thành cục cứng. Khi sờ vào bầu 
vú, mẹ cảm nhận được một hoặc nhiều 
điểm cứng.

- Ngực sưng nóng đỏ.

- Đôi khi tắc tia sữa gây sốt.

Biến chứng 

Tắc tia sữa nếu không được can thiệp và điều 
trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng:

- Viêm tuyến vú

- Áp-xe tuyến vú, lâu dần trở thành các dải xơ 
hóa hay u xơ tuyến vú

Hiện nay các phương pháp ứng dụng vật lí 
để điều trị viêm tắc tia sữa có rất nhiều ưu 
điểm và mang lại kết quả điều trị cao. 

Hầu hết các bệnh nhân đến với chúng tôi có 
kết quả điều trị tốt ngay từ ngày đầu tiên. Tuy 
nhiên, cũng tùy vào từng tổn thương cụ thể 

trên từng bệnh nhân mà có các các phác đồ 
điều trị riêng chuyên biệt.

Phương pháp vật lí trị liệu thấy rõ ưu 
điểm như: 

- Làm tan nhanh chóng các vị trí tuyến sữa bị 
đông kết và vón cục.

- Không gây sang chấn tổn thương các tuyến 
sữa bị viêm tắc và hệ thống ống dẫn sữa bình 
thường khác.

- Không cần sử dụng thuốc giảm đau và 
chống viêm toàn thân.

- Trong thời gian điều trị vẫn duy trì cho con 
bú bình thường tránh mất sữa và bỏ ti mẹ.

Các phương pháp vật lí như: 

- Điều trị bằng các phương pháp nhiệt: Tác 
dụng giảm đau, giảm co thắt tổ chức, tăng 
cường quá trình chống viêm và tăng tái sinh 
tổ chức làm nhanh liền vết thương.

- Điều trị bằng siêu âm: Có tác dụng giảm 
đau, làm mềm tổ chức, tăng các phản ứng 
sinh học và tăng quá trình chuyển hóa lên 
tổ chức giúp quá trình tái tạo tổ chức diễn ra 
nhanh hơn.

- Điều trị bằng laser: Làm giảm phù nề tổ 
chức, chống viêm giảm đau và tăng hoạt 
tính nguyên bào sợi, quá trình tổng hợp 
collagen có vai trò quan trong trong tái tạo 
tổ chức mô.

Ngoài ra, tùy vào từng giai đoạn bệnh mà có 
những phương pháp điều trị phù hợp mang 
lại hiệu quả điều trị.

Khuyến cáo: Khi bệnh nhân thấy có các triệu 
chứng trên cần đến ngay khoa Vật lí trị liệu- 
Phục hồi chứng năng để được thăm khám và 
điều trị kịp thời.

BS. Nguyễn Thị Ninh Thùy 
Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, 

Bệnh viện TWQĐ 108

24 S Ố  6  N Ă M  2 0 2 0



Theo một nghiên cứu từ Đại học Massachusetts 
(Mỹ) cho thấy, rối loạn cương dương xuất hiện 
ở nam giới từ 40 đến 70 tuổi, chiếm khoảng 
50%. Người ta cũng ước tính khoảng 150 triệu 
nam giới trên toàn thế giới có rối loạn cương 
dương. Tình trạng rối loạn cương dương ở 
nam giới (dưới 40 tuổi) chiếm khoảng 40%.

Tại Việt Nam, tình trạng này ngày càng phổ 
biến và có xu hướng trẻ hóa. Nam giới ở độ 
tuổi 18 - 20 cũng có nguy cơ mắc bệnh, thậm 
chí còn có chiều hướng gia tăng mạnh.

Thế nào là rối loạn cương dương?

Rối loạn cương dương là một rối loạn chức 
năng tình dục ở nam giới, là tình trạng 
dương vật không cương cứng lên được 
hoặc không đủ cương cứng để thực hiện 
quá trình giao hợp.

Rối loạn cương dương là một bệnh lý xảy 
ra ở nam giới xuất hiện từ ngàn đời xưa và 

đang ngày càng phổ biến hiện nay. Bệnh lý 
này không phải là một bệnh quá nguy hiểm 
ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của nam 
giới. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng rất lớn đến 
chất lượng cuộc sống cũng như bản lĩnh và 
niềm tin của người đàn ông. Thậm chí, bệnh 
lý này còn là nguyên nhân gây tan vỡ hạnh 
phúc lứa đôi. 

Nguyên nhân của bệnh lý rối loạn cương 
dương là gì?

* Do tâm lý: Căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, 
stress có thể tác động và gây khó khăn để đạt 
được sự cương cứng.

* Suy giảm tập trung trong quan hệ tình dục.

* Yếu tố liên quan đến thần kinh: Trầm cảm, 
một số bệnh thần kinh khác…

* Mắc một số bệnh lý về chuyển hóa: Cao huyết 
áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường.

* Rối loạn nội tiết.

* Sử dụng chất kích thích như: Cafe, thuốc lá, 
rượu và ma túy…

* Sử dụng các loại thuốc như: Thuốc hạ huyết 
áp, thuốc chống trầm cảm, một số thuốc an 
thần, thuốc lợi tiểu…

* Các rối loạn làm giảm lưu lượng máu hoặc 
gây tổn thương đến các dây thần kinh trên 
dương vật. 

Cách nhận biết rối loạn cương dương 

* Nam giới không có hoặc giảm ham muốn tình 
dục và dương vật không thể cương cứng được.

* Nam giới có ham muốn tình dục nhưng 
dương vật không thể cương cứng.

NHẬN BIẾT Và ĐIỀU TRỊ 
RỐI LOẠN CƯƠNg DƯƠNg

Rối loạn cương dương đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với nam giới, bởi đây là 
bệnh lý khiến cho bản lĩnh đàn ông của họ đi xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến 
hạnh phúc gia đình. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những kiến thức cần thiết về bệnh 
lý rối loạn cương dương.
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* Dương vật có thể cương cứng nhưng chỉ 
trong thời gian ngắn, không thể duy trì quan 
hệ tình dục.

* Dương vật cương cứng bất thường.

Điều trị rối loạn cương dương như thế nào?

Hiện nay, nhiều nam giới cảm thấy khổ sở, lo 
sợ về chứng rối loạn cương dương. Chuyện 
phòng the không được như ý muốn dẫn đến 
sự tự ti và tâm lý e ngại khi đi khám nên muốn 
chữa khỏi càng nhanh càng tốt.

Rối loạn cương dương có chữa khỏi được hay 
không là mối băn khoăn của các quý ông ở 
mọi thời đại. Trước kia, các danh y nổi tiếng 
thường dùng các loại thực phẩm, thảo dược 
như: Cây sâm đất, hạt me,... Tuy nhiên hiệu 

quả không cao và khó kiểm soát được tác 
dụng phụ.

Ngày nay, với sự phát triển khoa học công 
nghệ hiện đại, nhiều loại thuốc, nhiều 
phương pháp y học hiệu quả an toàn được 
đưa vào điều trị. Tuy vậy, không phải thuốc 
nào, phương pháp nào cũng có thể dùng để 
điều trị rối loạn cương dương. 

Để được khám, tư vấn cụ thể và điều trị đạt 
kết quả cao nhất, bạn có thể đến khám ở 
Phòng khám chuyên khoa Tiết niệu - Nam 
học tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 
Một trong những cơ sở khám chữa bệnh 
Nam khoa có uy tín, trang thiết bị hiện đại, 
đội ngũ bác sỹ có chuyên môn cao trực tiếp 
tư vấn, khám và điều trị nhằm đảm bảo an 
toàn, hiệu quả.

Mọi nhu cầu khám, điều trị và tư vấn về các bệnh lý Nam khoa, liên hệ:

PHòNg KHÁM TIẾT NIỆU- NAM HỌC
Địa chỉ: Phòng khám 102, Cụm Công trình Trung tâm 

Số 1A Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: 0986144182 hoặc 0985458688. 
Thực hiện: Bs Nguyễn Tuấn Đạt - Khoa Ngoại Tiết niệu

Lan Hương - Truyền thông 
Bệnh viện TWQĐ 108.
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Xuất tinh sớm được coi là một tình trạng 
“đau khổ” không những ảnh hưởng nhiều 
đến hạnh phúc mà còn ảnh hưởng trực tiếp 
đến tâm lý, sức khỏe của nam giới. Theo các 
chuyên gia, tỉ lệ nam giới xuất tinh sớm đang 
có xu hướng ngày càng gia tăng, nên việc tìm 
hiểu về nguyên nhân, triệu chứng và cách 
điều trị là vô cùng quan trọng.

“ Xuất tinh sớm là tình trạng nam giới đạt 
được cực khoái và xuất tinh quá nhanh, 
không thể kiểm soát được tình trạng xuất 
tinh và ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống tình 
dục”. Xuất tinh có thể xảy ra trước hoặc ngay 
khi bắt đầu “cuộc yêu”.

Nguyên nhân gây xuất tinh sớm

Có nhiều nguyên nhân khác nhau, có một số 
nhóm nguyên nhân chính:

•	 Một số yếu tố cảm xúc: Phiền muộn, lo 
lắng, stress..;

•	 Yếu tố về sức khỏe, thể chất;

•	 Yếu tố về tinh thần, môi trường: Lo lắng, 
căng thẳng, quan hệ trong tâm trạng và 
môi trường không thoải mái;

•	 Các bệnh lý về viêm niệu đạo, viêm tiền liệt 
tuyến, viêm bao quy đầu;

•	 Thủ dâm quá nhiều, sai cách. Lạm dụng các 
chất kích thích: rượu, ma túy;

•	 Rối loạn cương dương.

Các biểu hiện của xuất tinh sớm

•	 Xuất tinh sớm trước thời điểm mong muốn, 
dù mới chỉ có những kích thích tình dục tối 
thiểu, không kiểm soát được khi xuất tinh;

•	 Giảm khoái cảm tình dục vì khả năng kiểm 
soát xuất tinh kém, cảm giác “bối rối”, “ tội 
lỗi”, thất vọng sau khi xuất tinh; 

•	 Không thỏa mãn sau khi xuất tinh, không 
đạt khoái cảm và hưng phấn;

•	 Thời gian “yêu” thường ≤ 1 phút là biểu 
hiện rõ của xuất tinh sớm.

Tác hại của xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm kéo dài ảnh hưởng đến thể chất 
và tinh thần, suy giảm ham muốn tình dục, 
thấy mặc cảm, mất tự tin, thậm chí né tránh 
quan hệ. Nếu tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình.

Không thỏa mãn được nhu cầu, lâu dần rơi 
vào trạng thái mặc cảm, tự ti, buồn bực, mệt 
mỏi, stress… tình trạng kéo dài dễ dẫn đến 
trầm cảm.

Ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản, đôi khi có 
thể gây khó khăn cho việc thụ tinh và là một 
trong những nguyên nhân gây hiếm muộn ở 
nam giới.

Cách khắc phục xuất tinh sớm

•	 Cần khám và tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. 
Bác sỹ chuyên khoa sẽ tư vấn phác đồ điều 
trị nhằm khắc phục tình trạng xuất tinh sớm.

•	 Người bệnh nên chú ý thay đổi chế độ ăn 
uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, kết hợp cùng 
phác đồ điều trị của bác sỹ nhằm đạt hiệu 
quả cao nhất.

                                           

BS. Nguyễn Tuấn Đạt 
Khoa Ngoại Tiết niệu 

Bệnh viện TWQĐ 108

XUẤT TINH SỚM
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Nhiễm khuẩn, nhiễm độc ăn uống là bệnh 
truyền nhiễm cấp tính lây theo đường 
tiêu hoá. Bệnh thường khởi phát đột ngột 
sau khi ăn phải thức ăn đã bị ô nhiễm bởi 
vi sinh vật, vi khuẩn trong quá trình bảo 
quản, chế biến. Đây là một vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng gây nên tình trạng bệnh lý 
nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân N.D.P.Đ (Thái Nguyên) sau ăn dưa 
góp khoảng 6 tiếng xuất hiện đau bụng, 
đi ngoài phân lỏng và nôn nhiều lần, được 
chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 trong tình 
trạng lơ mơ, huyết áp phụ thuộc thuốc vận 
mạch. Bệnh nhân được chăm sóc điều trị tích 
cực, sức khỏe dần ổn định. Trong thời gian 
vừa qua Khoa Bệnh lây đường Tiêu hóa cũng 
tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong 
tình trạng nặng: Mạch nhanh, huyết áp tụt, 
sốc nhiễm khuẩn suy đa phủ tạng không hồi 
phục và tử vong.

Bác sỹ của Khoa Bệnh lây đường Tiêu hóa - 
Bệnh viện TWQĐ 108 chia sẻ một số lưu ý cho 
cộng đồng:

Các triệu chứng nhận biết 
Sau bữa ăn 6 - 12 giờ, tình trạng ngộ độc xuất 
hiện đột ngột với các triệu chứng: 
- Sốt cao 38 - 39oC, rét run, đau mỏi toàn thân.
- Đầy bụng, đau quặn bụng, đau thượng vị 
rồi đi ngoài, phân lỏng, nhiều nước lổn nhổn 
thức ăn chưa tiêu, ngày đi 3 - 10 lần hoặc hơn.
- Nôn sau 1 - 2 lần ỉa lỏng.
- Nôn thốc, nôn tháo những thức ăn chưa xuống 
ruột, chua, nhiều nước, ngày 5 - 10 lần hoặc 
hơn, làm bệnh nhân càng bị mất nước và điện 

giải. Có thể chỉ có nôn mà không có ỉa lỏng.
Với thể nặng, mất nước nhiều: Huyết áp thấp, 
mạch nhanh, dễ có truỵ tim mạch.

Cần phải xử trí ngay tại nhà như sau

Bù nước và điện giải là vấn đề quan trọng 
nhất, đặc biệt đối với tiêu chảy cấp xảy ra ở 
trẻ em, vì trẻ em có thể trọng cơ thể nhỏ, khi 
tiêu chảy bị mất nước và điện giải sẽ nhanh 
chóng gây giảm khối lượng tuần hoàn và rối 
loạn nước điện giải và đi vào trụy mạch.

Xử trí tại nhà, cần bù nước bằng dung dịch 
oresol theo đúng hướng dẫn sử dụng, không 
được chia nhỏ gói oresol để pha làm nhiều 
lần. Nếu không có oresol, có thể pha nước 
gạo rang với muối ăn. Thường bù từ 1 - 2 lít/
ngày. Dung dịch bù nước đã pha nếu quá 12 
giờ không uống hết phải bỏ đi.

Lưu ý không được tự ý dùng thuốc làm 
giảm nhu động ruột

Đây là sai lầm hay mắc phải nhất do sự thiếu 
hiểu biết của bệnh nhân cũng như sự thiếu ý 
thức của nhân viên y tế, đặc biệt là các dược tá 
nhà thuốc. Thuốc làm giảm nhu động ruột như 
loperamid, diphenoxynat có tác dụng làm giảm 
sự co bóp của ruột nên nước và chất điện giải di 
chuyển trong ruột chậm hơn, từ đó làm tăng sự 
hấp thu nước và điện giải trong lòng ruột gây 
tình trạng tăng độ đặc của phân. Trong trường 
hợp nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn, sử 
dụng nhóm thuốc này sẽ làm chậm quá trình 
đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, do đó càng 
làm cho tình trạng nhiễm độc nặng nề hơn.

Nếu có các triệu chứng nghi nhiễm khuẩn 
nhiễm độc ăn uống như trên, cần bù đủ nước 
điện giải ngay, nếu đi lỏng nhiều và nôn 
nhiều cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để 
được khám và tư vấn điều trị, tránh tự dùng 
thuốc ở nhà làm bệnh biến chuyển nặng và 
đe dọa sốc nhiễm  khuẩn, tử vong.

BS. Nguyễn Thị Hiệp 
Khoa Bệnh lây Đường tiêu hóa, 

Viện Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm, 
Bệnh viện TWQĐ 108

NHIỄM KHUẨN NHIỄM ĐỘC THỨC ĂN 
NGUY HIỂM KHÓ LƯỜNG
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Bệnh viêm đa rễ dây thần kinh mất myelin 
cấp hoặc chứng liệt Landry (Hội chứng 
Guillain-Barre) là một tình trạng  hiếm gặp. 
Đây là chứng rối loạn do hệ miễn dịch tấn 
công vào một phần hệ thần kinh ngoại biên. 
Tình trạng này sẽ làm cho dây thần kinh bị 
viêm dẫn đến liệt hoặc yếu cơ nếu không 
được chữa trị kịp thời.

Việc chẩn đoán thường được thực hiện bởi 
các khảo sát dẫn truyền thần kinh và dịch não 
tủy. Nếu được điều trị kịp thời bằng  truyền 
tĩnh mạch kháng thể miễn dịch liều cao 
hoặc  lọc huyết tương, kết hợp với tập phục 
hồi chức năng sớm sẽ mang lại hiệu quả cao 
trong điều trị.

Nguyên nhân

Nguyên nhân chính xác 
của hội chứng Guillain 
- Barre hiện còn chưa 
rõ ràng. Trong khoảng 
60 % trường hợp, nhiễm 
trùng ảnh hưởng đến 
cả hai phổi hoặc đường 
tiêu hóa trước các rối 
loạn. Nhưng các nhà 
khoa học hiện không 
biết tại sao, hội chứng 
Guillain - Barre có thể 
dẫn đến chỉ cho một số 
người mà không bị đối 
với những  người khác. 
Nhiều trường hợp xảy 

ra mà không biết bất kỳ nguyên nhân nào 
gây nên.

Trong hội chứng Guillain - Barre, hệ thống 
miễn dịch thường chỉ tấn công vật ngoại lai 
và các sinh vật xâm nhập, bắt đầu tấn công 
các dây thần kinh truyền tín hiệu giữa cơ thể 
và bộ não. Cụ thể là bao bảo vệ của dây thần 
kinh (bao myelin) bị hư hỏng và điều này cản 
trở quá trình truyền tín hiệu, gây suy yếu, tê 
cứng hoặc tê liệt.

Các triệu chứng

Các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng 
Guillain - Barre có thể bao gồm:

- Ngứa hoặc mất cảm giác trên ngón tay 
ngón chân, có thể lan lên trên cơ thể.

- Đi bộ không ổn định hoặc không có khả 
năng đi bộ.

- Gặp khó khăn với chuyển động của mắt, cử 
động trên khuôn mặt, nói, nhai, nuốt.

- Đau dữ dội ở lưng dưới.

- Khó khăn đối với việc kiểm soát bàng quang 
hoặc các chức năng đường ruột.

VAI TRò CỦA PHỤC HỒI CHỨC NĂNg 
ĐỐI VỚI BỆNH VIÊM ĐA RỄ DÂY THẦN KINH
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- Rất chậm nhịp tim hoặc huyết áp thấp.

- Khó thở. 

Điều trị

* Điều trị bằng thuốc

Không có cách chữa trị hội chứng Guillain 
- Barre. Nhưng có hai phương pháp điều trị 
phục hồi tốc độ và giảm mức độ nghiêm 
trọng của hội chứng Guillain - Barre:

- Điều trị bằng lọc huyết tương.

- Globulin miễn dịch. 

* Điều trị Phục hồi chức năng 

Đây là phương pháp đóng vai trò quan trọng 
với các bài tập kéo dài từ 3- 6 tháng, như :

- Tập hô hấp.

- Các bài tập vận động : Mục đích làm tăng 
cường sức mạnh của cơ, kích thích các thụ 
cảm bản thể thần kinh cơ nhằm kiểm soát 
các nguy cơ thương tật thứ cấp, thậm chí đối 
mặt với khả năng tàn tật, sớm trở lại cuộc 
sống khỏe mạnh và độc lập trong sinh hoạt.

- Kết hợp các phương pháp sử dụng điện trị 
liệu: Điện xung, điện phân… 

- Ngoài ra cũng có thể sử dụng dụng cụ chỉnh 
hình giữ tư thế chức năng, nắn chỉnh biến 
dạng ở cổ tay, cổ chân, giữ đúng tư thế tránh 
co rút.

Tùy vào từng tổn thương cụ thể của bệnh 
nhân mà lượng giá và đưa ra những chỉ định 

điều trị phù hợp riêng theo đúng giai đoạn 
của bệnh. Hiện nay, tại Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108, chúng tôi có đầy đủ các 
phương tiện chuyên sâu, với sự kết hợp điều 
trị đa chuyên ngành sẽ mang lại kết quả điều 
trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Bệnh nhân nam 22 tuổi chẩn đoán xác định: 
Hội chứng Guillain – Barre với di chứng liệt 
mềm vận động 4 chi.

Khám:

- Liệt 4 chi , chân nặng hơn tay: sức cơ 2 tay: 
2/5 gốc chi – ngọn chi 1/5; chân: 1/5.

- Mất phản xạ gân xương

- Rối loạn cảm giác 4 chi. Tê bì ngứa các đầu 
ngón tay và chân

- Không khó thở, nuốt và  nói bình thường.

- Không có rối loạn cơ tròn.

Với sự kết hợp điều trị đa chuyên ngành, 
bệnh nhân đã được can thiệp tập phục hồi 
chức năng sớm sau 4 ngày bị bệnh. Bệnh 
nhân được điều trị 2 tuần kết hợp thuốc nội 
khoa với phục hồi chức năng. Sau 5 tháng 
điều trị phục hồi chức năng, bệnh nhân tiến 
triển rất tốt có thể trở lại hoạt động như 
người bình thường như: Đánh máy tính, 
chơi bóng bàn, viết, đi bộ nhanh và quay lại 
môi trường học hành.

BS. Nguyễn Thị Ninh Thùy 
Khoa Vật lí trị liệu - Phục hồi chức năng
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Trên Thế giới có khoảng 1,3 tỷ người hút 
thuốc, dự báo đến năm nay (2020) con số 
này có thể tăng lên đến 1,6 tỷ người. Tại các 
nước thu nhập trung bình hoặc thấp, tỉ lệ sử 
dụng thuốc lá có xu hướng gia tăng, ước tính 
khoảng 80%. Việt Nam là một trong 15 nước 
có số người hút thuốc lá cao nhất trên Thế 
giới. Mỗi năm, trên Thế giới, thuốc lá gây ra 
gần 6 triệu người chết và ước tính đến năm 
2030 con số này là 8 triệu người. Hút thuốc lá 
là nguy cơ hàng đầu gây ra nhiều loại bệnh 
tật cũng như làm tăng tỉ lệ tử vong ở Việt 
Nam cũng như trên Thế giới. So với các nguy 
cơ khác, nguy cơ chết sớm do hút thuốc lá 
là rất cao. Một nửa người thường xuyên hút 
thuốc bị chết sớm, ước tính mất 15 - 20 năm 
tuổi thọ.  

Khói thuốc không 
chỉ gây ra tác hại 
đối với người hút 
thuốc chủ động 
mà còn ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến 
sức khỏe đối với 
người hút thuốc 
thụ động. Người 
không hút thuốc 
lá nhưng thường 
xuyên phải tiếp xúc 
với khói thuốc do 
người xung quanh 
hút xả ra cũng mắc 
các bệnh giống như 
người hút thuốc. 
Những người này 
bao gồm: Con cái, 
vợ hoặc chồng của 
người hút thuốc 

sống trong cùng một nhà hoặc những người 
cùng làm trong một môi trường có khói 
thuốc.

Trong khói thuốc lá có khoảng 7000 chất 
độc hại có khả năng gây bệnh, trong đó có 
khoảng 60 chất có khả năng gây ung thư 
khác nhau như: Hắc ín, carbon monoxide, 
Benzene, Nitrosamines…Với các thành phần 
độc tính trong khói thuốc, hút thuốc lá là yếu 
tố nguy cơ của hơn 25 căn bệnh khác nhau 
như: ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung 
thư vòm họng, ung thư thực quản, dạ dày, 
bàng quang, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 
một số bệnh tim mạch (vữa xơ động mạch, 
nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành) và đột 
quỵ não... Đối với bệnh lý hô hấp, khoảng 

THUỐC LÁ 
“KẺ gIẾT NgƯỜI” THẦM LẶNg

Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu từ cây 
thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc 
các dạng khác.

Các bệnh lý do hút thuốc (theo Tổ chức Y tế Thế giới)
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90% bệnh nhân ung thư phổi và 75% bệnh 
nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có liên 
quan đến tiền sử hút thuốc.

Nam giới hút thuốc hoặc thường xuyên tiếp 
xúc với khói thuốc làm giảm số lượng và chất 
lượng tinh trùng, gây dị dạng tinh trùng, 
giảm lượng máu đến dương vật gây liệt 
dương. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc 
thường xuyên trong quá tình mang thai có 
thể gây biến đổi sự phát triển của bào thai, 
dễ sảy thai, đẻ non hoặc sinh con nhẹ cân. 
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường xuyên hít phải 
khói thuốc sẽ làm tăng tỉ lệ mắc các bệnh 
như viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, 
làm giảm sự phát triển của phổi và tăng nguy 
cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.

Các bệnh lý ở trẻ em và người lớn do hút thuốc thụ động 
(theo Tổ chức Y tế Thế giới).

Bỏ thuốc lá mang lại lợi ích vô cùng to lớn 
không chỉ cho người hút thuốc chưa bị bệnh 
mà còn cả đối với bệnh nhân. Nguy cơ mắc 
các bệnh do sử dụng thuốc lá gây nên sẽ 
giảm đáng kể ngay từ khi ngừng không sử 

dụng thuốc. Đối với hầu hết những người bỏ 
thuốc sau 5 năm, nguy cơ bị các bệnh giảm 
gần bằng ở những người không hút thuốc. 
Đối với bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân 
ung thư phổi hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính, nếu trong quá trình điều trị vẫn tiếp tục 
hút thuốc sẽ làm tăng nhanh mức độ trầm 
trọng của bệnh và giảm hiệu quả điều trị. Do 
đó, bỏ thuốc lá trong quá trình điều trị là hết 
sức quan trọng và  cần thiết.

 Những lợi ích mang lại sau khi bỏ hút thuốc lá 
(theo Tổ chức Y tế Thế giới).

Từ những nguy cơ gây bệnh của hút thuốc lá 
và lợi ích to lớn của việc bỏ thuốc lá kể cả khi 
chưa mắc bệnh và đang điều trị bệnh, mỗi 
người cần nêu cao ý thức để tự bảo vệ mình, 
bảo vệ những người thân yêu và cho cả cộng 
đồng, mang lại một môi trường không khói 
thuốc lá.

BS. Phạm Văn Luận 
Khoa Nội Hô hấp 

Bệnh viện TWQĐ 108
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DINH DƯỠNg

Nguyên nhân của RLLPM có thể do nguyên 
phát như di truyền hoặc thứ phát do phong 
cách sống không hợp lý. Điều trị RLLPM bằng 
cách thay đổi lối sống (tăng cường vận động 
thể lực, thay đổi chế độ ăn: Hạn chế bia rượu, 
mỡ động vật…) và hoặc dùng thuốc giảm 
lipid máu. Điều trị RLLPM góp phần vào điều 
trị bệnh nguyên của nhiều bệnh tim mạch, 
nội tiết, chuyển hóa.

Trên thực tế, có nhiều loại thực phẩm khi ăn 
vào còn có tác dụng giảm lipid máu, đôi khi 
không cần sử dụng tới thuốc nếu bị rối loạn 
lipid máu nhẹ. Dưới đây là một số thực vật, 
hoa quả chúng ta nên dùng khi mỡ máu cao.

1. Tỏi

Tỏi có thể làm tăng HDL-Cholesterol, có tác 
dụng giảm cholesterol, triglycecid, LDL-Cho-
lesterol máu và dự phòng xơ vữa động mạch, 
ngăn chặn quá trình hình thành cục máu 

đông, là một gia vị rất có giá trị trong việc dự 
phòng các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, ăn tỏi 
không đúng cũng có thể dẫn đến một số tác 
dụng phụ, thường xuyên ăn tỏi dễ dẫn đến 
viêm mí mắt hoặc viêm kết mạc. Ngoài tính 
kích thích tỏi còn có tính ăn mòn, nếu ăn quá 
nhiều có thể tổn thương niêm mạc dạ dày 
dẫn đến viêm loét dạ dày. Do đó, bệnh nhân 
có bệnh dạ dày và các chứng viêm ở mắt 
không nên dùng.

2. Quả cà

Khi được tiêu hóa ở ruột non, các chất chuyển 
hóa từ cà có thể gắn với cholesterol để đào 
thải ra khỏi cơ thể. Vỏ cà chứa hàm lượng 
vitamin P cao có tác dụng tốt trong việc giảm 
cholesterol máu. Ngoài ra vitamin P có thể làm 
tăng tính đàn hồi mao mạch, cải thiện vi tuần 
hoàn, có tác dụng hoạt huyết thông mạch.

BỆNH NHÂN RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU
NÊN ĂN GÌ ?

Rối loạn lipid máu (RLLPM) là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông 
số lipid bị rối loạn (tăng cholesterol hoặc tăng triglicerid, hoặc tăng LDL-c, hoặc 
giảm HDL-c…). RLLPM thường được phát hiện cùng lúc với mội số bệnh lý tim 
mạch-nội tiết-chuyển hóa, RLLPM cũng là yếu tố nguy cơ của các bệnh lý này. 
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3. Hành tây

Hành tây không chỉ có tác dụng giảm 
cholesterol máu, cải thiện tình trạng xơ vữa 
động mạch còn có tác dụng giảm độ nhớt 
của máu tương tự như aspirin. Người trưởng 
thành mỗi ngày dùng 60 gam hành tây có tác 
dụng dự phòng cholesterol máu tăng cao.

4. Đậu tương

Nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn 100g đậu tương 
mỗi ngày thì cholesterol máu có thể giảm 
khoảng 20%, đặc biệt là giảm rất rõ nồng độ 
LDL- cholesterol. Hơn nữa, đậu tương còn là 
nguồn bổ sung protein rất tốt cho cơ thể và ít 
chất béo nên rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

5. Dưa leo

Dưa leo có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, 
lợi niệu. Dưa leo chứa rất nhiều chất xơ làm 
cải thiện quá trình tiêu hóa, tăng đào thải và 
giảm hấp thu cholesterol. Có thể làm giảm 
quá trình chuyển hóa từ đường thành chất 
béo và có tác dụng giảm béo.

6. Rong biển

Rong biển là thực phẩm rất có ích đối với sức 
khỏe, cũng là một vị thuốc chữa bệnh. Rong 
biển chứa nhiều iod và magie, có tác dụng 
trong việc ngăn ngừa hình thành mảng lắng 
đọng cholesterool thành mạch. Trong rong 
biển còn có thành phần laminaria polysac-
charide có thể làm giảm cholesterol toàn 
phần và triglycerid.

7. Ớt

Ớt có hàm lượng vitamin C cao nhất trong 
các loại thực vật, vitamin C có ích trong 
việc cải thiện vi tuần hoàn của cơ thể. Đồng 
thời vitamin C còn có thể làm giảm lượng 
cholesterol máu, là một loại thực vật giảm 
mỡ máu tự nhiên.

8. Súp lơ (bông cải)

Súp lơ gồm súp lơ xanh và trắng, hai loại đều 
có thành phần dinh dưỡng cơ bản tương 
đồng. Súp lơ nhiệt lượng thấp, hàm lượng 
chất xơ rất cao, ngoài ra còn chứa nhiều vi-
tamin, khoáng chất và đặc biệt là flavonoid. 
Flavonoid là một chất làm sạch lòng mạch, có 
hiệu quả trong việc tiêu trừ cholesterol lắng 
đọng trên thành mạch, ngoài ra còn có thể 
ngăn chặn ngưng tập tiểu cầu, giảm thiểu 
các bệnh tim mạch phát sinh.

9. Mướp đắng

Mướng đắng rất giàu vitamin B1, vitamin C 
và nhiều loại khoáng chất. Mướp đắng có tác 
dụng trong việc giảm mỡ máu và nâng cao sức 
đề kháng của cơ thể. Ngoài ra mướp đắng còn 
có thể kích thích bài tiết insulin, có tác dụng 
trong việc giảm lượng đường trong máu.
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10. Cần tây

Cần tây tính mát, chứa nhiều vitamin, khoáng 
chất và rất nhiều chất xơ làm tăng cường nhu 
động ruột, có tác dụng thông lợi đại tiện, giúp 
loại trừ mỡ thừa khi tiêu hóa trong đường ruột. 
Những người thường xuyên ăn cần tây, hàm 
lượng cholesterol trong cơ thể giảm rõ rệt, 
đồng thời cũng có tác dụng giảm huyết áp.

11. Mầm đậu xanh

Đậu xanh bản thân là thực vật có tác dụng rất 
tốt trong việc giảm cholesterol máu, sau khi 
nảy mầm, hàm lượng vitamin C có thể tăng 
cao gấp 6-7 lần. Mầm đậu xanh tính ngọt 
mát, chứa vitamin C, chất xơ..., có lợi trong 
việc loại trừ chất thải trong cơ thể, nó có thể 
kết hợp với chất béo trong ruột để thải loại 
ra ngoài. Đồng thời cũng làm tăng sự chuyển 
hóa thành acid mật và bài trừ ra ngoài, từ đó 
làm giảm cholesterol máu, giảm sự lắng đọng 
cholesterol ở thành động mạch. Là một loại 
thực phẩm quý trong việc giảm cân và điều 
chỉnh mỡ máu.

12. Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều carotene và nhiều loại vi-
tamin. Ngoài ra còn chứa 9 loại acid amin, 
hơn 10 loại enzym, nhiều loại khoáng chất và 
chất xơ. Các thành phần này rất tốt đối với 
người bị bệnh mạch vành. Trong cà rốt còn 
chứa quercetin là một loại flavonoid đã được 
chứng minh có tác dụng tăng cường lưu 
lượng máu động mạch vành, giảm mỡ máu, 
xúc tiến tổng hợp hormon tuyến thượng 
thận, từ đó có tác dụng hạ huyết áp.

13. Sơn tra

Sơn tra chủ yếu chứa crataegic acid, citric 
acid, lipolytic acid, vitamin C, flavonoids, 

carbohydrates và proteins. Có tác dụng giãn 
mạch, cải thiện vi tuần hoàn, hạ huyết áp, làm 
tăng quá trình bài tiết cholesterol từ đó làm 
giảm mỡ máu. Nhưng do sơn tra có vị chua, 
dùng lâu dài có thể xuất hiện ợ chua, khó 
chịu ở dạ dày hoặc đau dạ dày, buồn nôn, đi 
lỏng, có thể tăng mức độ của bệnh viêm loét 
dạ dày, đại tràng. Cho nên dùng sơn tra tốt 
nhất là sau bữa ăn, không nên dùng lúc đói.

14. Táo

Táo có tác dụng giảm mỡ máu do chứa nhiều 
pectin, là một loại chất xơ tan trong nước, 
pectin đã được chứng minh là làm giảm nồng 
độ cholesterol trong máu. Cơ chế xuất hiện 
là tăng độ nhớt trong đường ruột, dẫn đến 
giảm hấp thụ cholesterol từ mật hoặc thực 
phẩm. Nhưng trong táo cũng chứa nhiều 
đường, nên bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường 
không nên dùng quá nhiều.

15. Chuối

Chuối vị ngọt tính hàn, tác dụng chủ yếu là 
thanh lọc trường vị, trị táo bón, ngoài ra còn 
thanh nhiệt nhuận phế, giảm phiền khát, 
giải độc rượu...Cuống quả chuối có tác dụng 
giảm cholesterol.

16. Kiwi

Kiwi chứa nhiều arginine, có tác dụng tăng 
cường lưu thông máu trong hệ tuần hoàn, hạn 
chế hình thành các cục máu đông, có tác dụng 
giảm tỷ lệ phát sinh một số bệnh tim mạch như: 
bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch, cao huyết 
áp, nhồi máu cơ tim... Kiwi còn chứa nhều vita-
min C, E, K, là một loại quả ít chất béo nhưng 
chứa nhiều dinh dưỡng và chất xơ.

                           BS. Trần Văn Chiển 
Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện TWQĐ 108
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gƯƠNg SÁNg NgHỀ Y

Trong khi một bệnh nhân đang đau đớn 
và mong muốn được cắt cụt cánh tay đang 
thối rữa của mình, thì một bệnh nhân khác 
lại đang khắc khoải chờ đợi suốt 4 năm 
điều thần kỳ sẽ đến với bàn tay luôn muốn 
giấu kín.

Nhưng để chắp nối thành công hai mong 
ước ngược chiều này, những thầy thuốc 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phải 
vượt qua những thách thức chưa từng có 
tiền lệ trong lịch sử y khoa thế giới.

Phía sau thành công khiến cả ngành y thế 
giới phải khâm phục, là những đòn cân 
não thực sự. Đó không chỉ là quyết định 
có thể ảnh hưởng đến uy tín, trách nhiệm 
và lương tâm của người chiến sĩ áo trắng, 
mà còn có thể tước đi mạng sống của một 
người đang khỏe mạnh.

giấc mơ của 2 người mất tay 
và giấc mơ của người học trò Việt Nam 

12 năm về trước

Ngày 03/1/2020, khi vào cấp cứu ở Bệnh viện 
TWQĐ 108, bệnh nhân trong tình trạng rất 
nguy kịch. Ông bị băng chuyền máy tải gạch 
cuốn và đè ép trực tiếp lên tay trái khiến 

toàn bộ phần cánh tay, khuỷu tay và 1/3 trên 
cẳng tay bị dập nát, cả 3 dây thần kinh chi 
phối cũng bị nhổ đứt hoàn toàn và bị giằng 
giật mất đoạn dài hơn 15cm kèm theo gẫy 
xương và sai khớp phức tạp vùng cánh tay 
và khớp khuỷu…

Sau khi cứu bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo, 
các bác sĩ ở Khoa Chấn thương Chi trên và Vi 
phẫu thuật đã tiến hành điều trị tích cực cho 
bệnh nhân với 3 lần mổ trong 3 tuần để cố 
giữ lại cánh tay cho bệnh nhân.

Nhưng tình trạng ngày càng trở nên vô vọng 
vì vùng khuỷu tay và các khối cơ vùng cánh 
tay của bệnh nhân đã bị hoại tử quá nặng 
và tiếp tục tiến triển. Ngoài ra, do bị nhiễm 
trùng cánh tay và giằng giật mất đoạn lớn 
cả 3 dây thần kinh quay, trụ, giữa nên nếu có 
cố giữ được đi chăng nữa thì toàn bộ tay trái 
cũng chỉ như que củi khô dính vào thân thể 
vì hoàn toàn không có chức năng gì và chỉ 
làm cho bệnh nhân vướng víu thêm, mà đặc 
biệt là gây ra đau đớn cho bệnh nhân.

“Chúng em xin cắt cụt ca này vì đây coi như 
là sự giải thoát cho bệnh nhân khỏi nguy cơ 
nhiễm khuẩn nhiễm độc vì nếu không cắt sẽ 
gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bệnh 
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nhân”, đây chính là nội dung báo cáo của các 
bác sĩ lên GS.TSKH.TTND Nguyễn Thế Hoàng 
- Phó Giám đốc phụ trách Ngoại khoa của 
Bệnh viện.

Giáo sư Hoàng đề nghị để ông trực tiếp đọc 
hồ sơ bệnh án và thăm khám lại tình trạng của 
bệnh nhân. Khi nhìn thấy ông, người bệnh 
rơm rớm nước mắt và nói về mong muốn lớn 
nhất lúc này của cả gia đình:  «Mong bác sỹ 
hãy cắt cụt tay cho tôi càng sớm càng tốt!»

“Nhưng nếu cắt cụt, gia đình tính làm gì với 
phần phải bỏ này?” Bác sĩ Hoàng đã cùng trò 
chuyện với bệnh nhân và người nhà. Thông 
thường chi thể sau khi bị cắt tháo, sẽ phải 
thiêu hủy bằng cách đốt hoặc chôn theo quy 
định chung về rác thải y tế. Tuy nhiên ở trường 
hợp này, do phần bàn tay vẫn tương đối lành 
lặn nên “nếu có thể sử dụng để ghép cho người 
khác, gia đình mình có đồng ý không?”

Chẳng một chút băn khoăn cả gia đình 
thống nhất rằng cánh tay chỉ có bỏ đi 
thôi,  “nếu làm phúc được cho người nào đó 
chúng tôi rất sẵn sàng”.

Suốt 4 năm qua, anh Phạm Văn Vương rất hạn 
chế giao tiếp với người ngoài. Hễ ra khỏi nhà 
đến bất kỳ đâu, Vương đều mặc áo dài tay. Từ 
ngày anh bị tai nạn mất một bàn tay, vợ anh 
phải cố chọn quần áo có khuy bấm hoặc có 
chun để chồng dễ mặc. Chị trở thành bàn tay 
trái của anh trong mọi việc, từ lúc tắm gội cho 
đến cả khi 2 vợ chồng lên xe máy đi làm…

Con trai đầu của Vương từ ngày mới lên 2 đã 
phải làm quen với việc bố mình không còn 
bàn tay. Hồi được theo mẹ ra viện thăm bố, lần 
đầu nhìn thấy một bên tay bị băng trắng xoá 
của bố, thằng bé sợ không dám lại gần. Mãi 
về sau, khi đã dám ngồi vào lòng bố thì nó hỏi 
luôn một mạch: “Tay của bố đâu? Bố bị thế nó 
có mọc lại không? Bao giờ thì mọc lại?”…

“Lúc bấy giờ thật sự em không biết trả lời thế 
nào! Mãi rồi nó cũng quen. Ở nhà cái gì mà em 
không làm được thì nó đều bảo: “Bố để đấy! 
Con làm cho!” Nó toàn mở nắp chai cho bố 
uống nước. Lúc ở nhà ăn cơm em hay phải lấy 
cái hộp cao cao để kê bát lên, tay cầm đũa ăn, 

vì em không quen ăn thìa. Đến bữa ăn cơm là 
tự nó đi lấy hộp để kê bát cho bố. Trẻ con nó 
nghĩ được như thế chứng tỏ nó rất… tâm lý. 
Năm nay nó bắt đầu đi học lớp 1…”

Tuy chưa một lần nói ra, nhưng Vương và vợ 
luôn mong chờ một cuộc gọi từ bệnh viện. Biết 
đâu có một ngày người ta sẽ gọi để báo rằng 
giấc mơ của anh có thể thành hiện thực, rằng 
có người đã đồng ý hiến tay cho anh rồi…

Năm 2008, các hãng truyền thông quốc 
tế đều đồng loạt đưa tin về ca phẫu thuật 
ghép hai cánh tay được thực hiện tại Bệnh 
viện ngoại khoa Rechts der isar của Trường 
ĐHTH Munich, CHLB Đức. PGS.TS Nguyễn 
Thế Hoàng lúc đó đang chuẩn bị bảo vệ luận 
án Tiến sỹ Khoa học đã được thầy của mình 
- GS.TSKH E. Biemer, tổng chỉ huy ca mổ đó 
- mời tham gia với tư cách là 1 trong 5 phẫu 
thuật viên chính. Ca mổ thành công và đi vào 
lịch sử y học thế giới với ghi nhận là ca ghép 
hai cánh tay đồng loại từ người cho chết não 
đầu tiên trên thế giới.

“Tôi đã nói với thầy mình rằng, tôi sẽ phải làm 
được cái gì đó cho nhân dân Việt Nam”, bác sĩ 
Hoàng nhớ lại rất nhiều dự định, khao khát 
đã nhen nhóm lên trong ông từ ngay sau khi 
ca mổ ở Munich thành công.

Năm 2013, sau khi trở thành người Việt Nam 
đầu tiên và là người châu Á thứ tư được nhận 
Giải thưởng khoa học Friedrich Wilhelm Bes-
sel-Forschungspreis danh giá của CHLB Đức 
trao tặng,  PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng đã 
lựa chọn trở về Việt Nam cống hiến, từ chối 
rất nhiều lời mời hấp dẫn ở lại Đức làm việc.

“Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ phóng 
viên nước ngoài rằng tại sao lại từ chối cơ hội 
này? Tại sao lại về Việt Nam?”  Hồi đó, bác sĩ 
Hoàng đã nói rõ rằng nếu sống ở Đức, chắc 
chắn ông sẽ rất cô đơn. Nhưng điều quan 
trọng nhất nằm ở chỗ:  “Tôi còn rất nhiều dự 
định, khao khát cống hiến ở đất nước tôi. Ghép 
chi thể và tạo các tổ chức sống mới qua tân tạo 
tuần hoàn để cứu chữa cho đồng đội, cho bệnh 
nhân Việt Nam luôn là những nhiệm vụ mà tôi 
cần phải thực hiện”.
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GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng 
Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108

Tháng 1/2020, cơ hội cho một trong những 
giấc mơ dài ấy của bác sĩ Hoàng mới bắt đầu 
xuất hiện khi người hiến chi và người nhận 
ghép có sự tương thích cả về hình thái lâm 
sàng và hệ miễn dịch gần như tối ưu. Tuy 
nhiên, để những giấc mơ ấy trở thành hiện 
thực, để cái bắt tay lịch sử giữa 3 người có thể 
xảy ra, cần cả đến sự dũng cảm của rất nhiều 
người tiên phong…

Những trăn trở, lòng quyết tâm và 
trách nhiệm cao của giám đốc Bệnh viện

Sáng sớm ngày 25 Tết Canh Tý, sau khi làm 
thủ tục và đóng tiền nhập viện, Vương chỉ 
còn mười mấy triệu đồng trong người. Một 
bác sĩ Khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu 
thuật của Bệnh viện tiếp nhận, đưa Vương đi 
làm các xét nghiệm cần thiết. Vương kể “Căn 
bản đi từ nhà đến Viện em cũng không kịp cầm 
nhiều tiền, chi phí xét nghiệm hết 21,5 triệu 
đồng. Thấy thế bác sĩ bảo, thôi em đưa 10 triệu 
đây, còn đâu anh bù cho rồi lúc nào tính sau.”

Hơn 1 tháng sau ca mổ, Vương vẫn chưa được 
ra khỏi phòng vô trùng để gặp người bác sĩ 
đã đóng giúp anh 11,5 triệu đồng ấy. Nhiều 
khi nghĩ lại Vương vẫn tủm tỉm cười, “Bác sĩ 
Viện này đúng thật tốt tính. Đóng tiền cho 
bệnh nhân làm mà không biết có ngày lấy lại 
được mười mấy triệu đó không?”

Ngày hôm sau, thành viên trong nhóm ghép 
chi thể gọi điện cho Giáo sư Hoàng và reo 
lên:  “Ôi anh ơi, ca này xét nghiệm miễn dịch 
đúng dự đoán của mình luôn. Kết quả xét 
nghiệm hòa hợp HLA là 3/6 và phản ứng Cross-

Match âm tính. Ca này mình hoàn toàn có thể 
ghép được.”

Các bộ phận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cho 
bệnh nhân vào viện. Không khí gấp gáp cũng 
không át nổi cảm giác rưng rưng của y bác sĩ 
Khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật, 
đây là lần đầu tiên trong đời họ làm hồ sơ với 
nội dung ghép chi thể đồng loại lấy từ người 
cho còn sống. Khi công tác chuẩn bị vừa xong, 
một cuộc hội chẩn cấp cứu được khởi động 
trong toàn Bệnh viện ngay chiều ngày 26 Tết 
Canh Tý và trực tiếp do Giám đốc Bệnh viện 
chủ trì.

“Cũng có những ý kiến phản biện và những 
ý kiến bàn vào bàn ra vì lo lắng”,  GS.TS. Thầy 
thuốc Nhân dân Mai Hồng Bàng - Giám đốc 
Bệnh viện nhớ lại. Trong buổi hội chẩn các 
chuyên gia đều phát biểu ý kiến của mình, 
người đồng thuận, người còn băn khoăn. Vấn 
đề nằm ở chỗ, toàn bộ cánh tay người hiến 
hiện đang bị hoại tử cơ. Cả cánh tay bị nhiễm 
trùng như vậy thì không ai dám nói rằng bàn 
tay ghép vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn và 
chưa bị bội nhiễm.

Bệnh nhân Phạm Văn Vương đang là người 
khoẻ mạnh, chỉ thiếu mỗi cẳng tay và bàn 
tay. Nếu ghép cho bệnh nhân một cẳng - bàn 
tay đã bị nhiễm trùng và gây ra nhiễm trùng 
toàn thân cho bệnh nhân thì sao? Liệu tính 
mạng người nhận có bị đẩy đến chỗ nguy 
kịch hay không?

“Những giả thiết rất tồi tệ được đưa ra, tuy 
nhiên những chỉ số y sinh lại đứng về phía 
chúng tôi”, Giáo sư Bàng chia sẻ. Tất cả các 
số liệu đánh giá về nguy cơ nhiễm khuẩn 
của bệnh nhân tại thời điểm đó hoàn toàn 
trong giới hạn cho phép. “Trước khi bước vào 
một ca phẫu thuật, thực sự không ai dám nói 
chắc điều gì là 100%, nhưng chúng tôi có đầy 
đủ cơ sở khoa học để tin rằng nguy cơ nhiễm 
khuẩn chi là tối thiểu. Đặc biệt trong quá trình 
can thiệp phẫu thuật, chúng tôi sẽ làm thật 
tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và cách 
ly vùng nhiễm khuẩn một cách tối đa để làm 
sao nguy cơ nhiễm khuẩn cho cả người cho 
và nhận là nhỏ nhất”, Giáo sư Hoàng đã phát 
biểu như vậy trước Hội đồng.
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Nhưng ngoài nguy cơ nhiễm trùng, bệnh 
nhân còn phải đối diện với quá trình dùng 
thuốc chống thải ghép kéo dài. Một ý kiến 
vang lên khiến cả hội trường như tăng thêm 
phần căng thẳng.  “Phải nhớ rằng ca bác sĩ 
Hoàng mổ ở bên Đức là ca mổ ghép chi thể 
đồng loại từ người cho chết não và vô trùng. 
Ở đây chúng ta đang bàn về ca lấy chi thể từ 
người cho sống để ghép. Đây là kỹ thuật chưa 
từng được ghi nhận trong y văn thế giới tính 
cho đến lúc này. Ta nên học hỏi kinh nghiệm 
của nước ngoài trước, nhưng đã ai làm như 
mình đâu mà có kinh nghiệm để học? Chúng 
ta đã sẵn sàng để đi tiên phong trên thế giới về 
một kỹ thuật chuyên sâu và rất khó thực hiện 
như thế này chưa? Nếu thất bại thì sao?...

Quá nhiều câu hỏi đặt ra vì chưa từng có 
lời giải.

Trong tình huống căng thẳng ấy, quyết định 
của Giám đốc Bệnh viện là rất quan trọng, vì 
ông không chỉ là người hiểu hết tất cả khó 
khăn, thách thức mà còn phải chịu mọi trách 
nhiệm trước bệnh nhân. Đồng ý hay không 
đồng ý cho làm đều là điều không hề dễ 
dàng đối với Giáo sư Bàng:  «Khi quyết định 
đồng ý chủ trương cho thực hiện ca phẫu 
thuật, tôi ý thức được trách nhiệm rất lớn 
của mình. Tôi rất lo, một mối lo vào đúng 
ngày 27 tết, ngày làm việc gần như cuối 
cùng trong năm, ngày mà ai cũng phấn 
khởi trở về nhà».

Nhưng nếu chỉ vì lo cho mình, sợ hãi cho 
riêng bản thân mà gạt bỏ mọi công sức, kinh 
nghiệm, trí tuệ, năng lực, tâm huyết của cán 
bộ nhân viên mình, gạt bỏ đi mọi ước mơ, hy 
vọng của bao nhiêu người ư? Câu hỏi ấy đã 
được Giáo sư Bàng trăn trở và đưa ra ngay 

trong buổi hội chẩn. “Tôi biết anh Hoàng trăn 
trở suốt 12 năm một giấc mơ như thế này rồi 
chứ. Hôm đó tôi chỉ nói rằng, mình cân nhắc tất 
cả các yếu tố nguy cơ, những thuận lợi, những 
khó khăn và tất cả mọi vấn đề liên quan đến ca 
ghép này. Nếu chúng ta không làm thì chúng 
ta sẽ mất đi một cơ hội mà không biết bao giờ 
người bệnh của chúng ta mới có lại ở lần sau.

Anh em thấy Giám đốc quyết tâm nên cũng 
rất tự tin và phấn khởi.

“Thật ra tôi hoàn toàn tự tin vào đội ngũ của 
mình. Mình bây giờ phải khẳng định bản lĩnh 
của tất cả các thầy thuốc bệnh viện TƯQĐ108 
trong trận tuyến khó khăn này”, Giáo sư Bàng 
khẳng định. Từ đây, ca mổ trở thành nhiệm 
vụ mà các chiến sĩ áo trắng ở Bệnh viện phải 
thực hiện và phải thực hiện thành công.

“Nói vậy nhưng tôi vẫn dặn anh Hoàng khi 
lấy tay ra, rửa thật sạch sẽ bằng các dung 
dịch chuyên dụng và phải đánh giá chuẩn xác 
lại xem chi ghép liệu có bị nhiễm trùng hay 
không? Nếu không chắc chắn là phải dừng 
ngay cuộc mổ.

Thậm chí chúng tôi còn phải tính đến cả 
phương án theo dõi và xử lý nếu có tình trạng 
nhiễm trùng tại chỗ và nhiễm trùng toàn thân 
xảy ra… Chỉ cần phát hiện thấy có dấu hiệu 
nhiễm trùng và hoại tử chi ghép là lập tức tháo 
bỏ ngay bàn tay, đồng thời điều trị kháng sinh 
liều cao để cứu tính mạng bệnh nhân. Chính 
vì vậy, việc theo dõi sát sao bệnh nhân sau mổ 
là cực kỳ quyết liệt và tích cực. Tôi còn trêu đùa 
anh Hoàng là, trong 10 ngày đầu cần phải theo 
dõi thật sát sao, mà đằng nào ông cũng cắm 
chốt ở đây, thôi coi như ông trực Tết thay cho 
cả Ban giám đốc luôn nhé. Nhưng thực tế thì 
cả Ban giám đốc đã trực cùng anh trong suốt 
những ngày cân não đó”.

9h sáng ngày 27 Tết, anh Vương lên bàn mổ 
để các bác sĩ gây mê... 9h tối hôm đó, Vương 
mở mắt ra, “nhìn thấy bàn tay đã ghép xong là 
sướng, vui!”. Cả đêm ấy Vương chỉ mải ngắm 
bàn tay vừa được ghép vào, được máu tưới 
hồng tươi. Mãi đến hôm sau, bệnh nhân mới 
bắt đầu để ý đến những thứ khác ngoài bàn 
tay vừa ghép của mình.
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Cả đêm nằm ngắm... tay và lời khẳng định 
“Chả ai đòi được tay của em nữa”

Căn phòng vô trùng mà Vương nằm hậu 
phẫu rộng cỡ hơn 20m2 với rất nhiều thiết bị 
hỗ trợ điều trị. Chắc là vì không có cửa sổ nên 
bốn bức tường đều được sơn màu da trời. 
Anh chưa kịp làm quen với niềm vui mới thì 
những cơn đau đã ập tới.

“Ngay ngày thứ 2 hay thứ 3 gì đó khi mà tôi 
bắt đầu tập vận động các ngón tay cũng là 
lúc tôi biết thế nào là đau đớn. Vì lúc bấy giờ 
các bác sỹ bảo phải tranh thủ lúc cơ còn chưa 
bị dính cần phải tập luyện nhiều để tránh xơ 
dính cơ và gân. Vậy là tôi cứ liên tục tập ngày, 
tập đêm. Lúc ngủ mình không tự làm được thì 
đã có các anh chị điều dưỡng tập giúp cho. 
Cứ khoảng độ 15 - 20 phút các anh chị ấy lại 
tập cho một lần. Tuần đầu tiên khó khăn lắm 
vì đau. Có hôm tập đau lên đỉnh điểm, không 
muốn ai sờ vào nữa. Đau đến mức đêm đang 
nằm mà đến giờ các anh chị ấy tập là mình 
tỉnh luôn. Không nói nên lời chỉ xua xua tay 
phải, ý là thôi xin đừng tập nữa.

Lúc mình xua xua tay, anh ấy bảo: “Ờ anh biết 
rồi! Anh sờ vào thấy tay mày giật đùng đùng là 

anh biết rồi.” Thế là anh ấy cũng thôi cho một 
đêm để nghỉ. Qua được đêm đấy thì đỡ dần, 
mình lại tiếp tục hành trình tập luyện. Hóa ra 
ghép xong rồi cũng chưa phải là hết đâu. Nó 
vẫn chưa thể là tay của mình ngay được, mình 
cũng phải làm quen, phải dần dần hiểu nó, tập 
tành với nó, và vun đắp cho nó. Thậm chí là 
cũng phải dạy cho nó nghe lời mình”, Vương 
vừa tập tay vừa tranh thủ trò chuyện.

Sau khoảng 1 tháng tập luyện tích cực, đến 
nay bàn tay trái của Vương đã có thể vận 
động co duỗi các cơ và cầm nắm thuần thục 
quả bóng bàn…  “Bác Hoàng bảo bây giờ 
mình tích cực tập cầm quả bóng này đi. Cầm 
thật tốt thì sau này sẽ tiếp tục cầm đến vật nhỏ 
hơn”, anh khá háo hức với những giai đoạn 
tiếp theo trong quá trình chinh phục bàn tay 
của mình.

Những hôm đầu vết thương chưa khô, khi 
tháo băng, bác sĩ yêu cầu Vương quay mặt đi, 
vì sợ hơi thở cũng có thể gây nhiễm trùng vết 
mổ. “Thỉnh thoảng em cứ nín thở, tranh thủ liếc 
cái xong lại quay mặt đi. Thấy mỗi ngày nó một 
khác. Vết mổ sạch sẽ, khô dần, trông NGON 
lắm. Ít nữa hết nề thì nó đẹp phải biết.”

Sự chuyển biến tích cực thay đổi theo từng 
ngày đã giúp Vương vượt qua được cảm giác 
tù túng trong căn phòng vô trùng. “Nằm một 
mình ở đây dù vẫn có mọi người nhưng mình 
không được nhìn ra thế giới bên ngoài. Sau mổ 
27 - 28 ngày bác sĩ chỉ định đi ghép thêm da vào 
chỗ nối. Lúc đó người đã khỏe nên mình được 
tự đi bộ. Thế là dọc hành lang đến phòng mổ 
có mấy cái cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc đấy hồi 
hộp lắm mà cũng chỉ dám tranh thủ vừa đi vừa 
ngóng ra ngoài cho đỡ nhớ...”
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Lúc vui nhất là khi gọi điện về cho vợ “Ra viện, 
việc đầu tiên là em sẽ bế con. Vợ em cũng sắp 
đẻ. Tháng 5 này vợ em đẻ đứa thứ 2. Bây giờ 
về bế thằng đầu đã. Nó nhớ bố lắm, muốn 
vào trong này với bố nhưng mà không được 
vào, chỉ gọi điện qua zalo thôi.

Lúc em khoe tay mới với con, mẹ nó đùa “lắp 
vào tay của bố rồi nhưng vẫn là tay của người 
ta”. Nó bảo: “Không! Tay lắp vào của bố rồi LÀ 
CỦA BỐ!”

Đã từng có câu hỏi đặt ra cho Vương rằng: nếu 
người hiến muốn đòi lại tay thì sẽ thế nào?

- Không! Chả ai đòi được tay của em. Giờ nó là 
của em rồi đòi làm sao được.

- Bạn hẳn phải yêu nó lắm đấy?

- Vâng! Quý lắm! Chắc không có được lần thứ 
2 đâu. Không có bác Hoàng em không bao 
giờ có ngày hôm nay.

Cái bắt tay của 3 người và niềm tự hào 
của các thầy thuốc Bệnh viện TWQĐ 108

Trong phòng mổ sáng ngày 27 Tết, bác sĩ 
Hoàng đã chụp lại chùm ảnh bàn tay mà ông 

sắp ghép cho bệnh nhân. Sau này đưa cho 
đồng nghiệp xem, mọi người nói rằng đây là 
CÚ BẮT TAY CỦA 3 NGƯỜi, mặc dù trên hình 
chụp chỉ có bàn tay của ông và bàn tay sắp 
ghép cho Vương.

Suốt 8 tiếng đầy căng thẳng và cân não khi 
phải làm việc với từng mạch máu nhỏ li ti ấy, 
nhiều những ký ức, kinh nghiệm của ca phẫu 
thuật 12 năm về trước tại Đức lại hiện lên rõ 
nét trong tâm trí bác sĩ Hoàng: “Thầy tôi nói 
rằng đó là ca mổ ấn tượng nhất và thách thức 
nhất trong cuộc đời hoạt động ngoại khoa của 
ông ấy. Bây giờ nhìn sang ngang một chút, có 
lẽ ca mổ này cũng là một trong những ca ấn 
tượng nhất trong suốt 33 năm làm bác sĩ ngoại 
khoa của tôi. Là vì ca mổ này có nhiều cái rất 
mới, rất thú vị và đằng sau nó là những câu 
chuyện rất xúc động”.

Các y bác sĩ ở viện cũng nhận xét rằng đây là 
ca mổ mà từ đầu đến cuối, họ đã dồn hết tâm 
trí, sức lực và khả năng chuyên môn để thực 
hiện thành công đến mức hoàn hảo.

Trước đây, đối với các ca ghép tạng lần đầu 
tiên thực hiện ở Việt Nam, thường trong kíp 
mổ luôn có chuyên gia nước ngoài hỗ trợ. 
Các phẫu thuật viên của Việt Nam gần như 
chỉ được phụ mổ hoặc đứng xem để học hỏi 
kinh nghiệm.

Nhưng với ca ghép này, những kỹ thuật rất 
chuyên sâu mà trên thế giới cho đến nay mới 
ghi nhận có 89 ca thành công, tại khu vực 
Đông Nam Á chưa có bệnh viện nào thực 
hiện, và đồng thời cũng là ca ghép chi thể 
đầu tiên lấy từ người cho sống… lại được 
thực hiện bởi 100% các y bác sĩ của Bệnh viện 
TWQĐ 108.

Thực tế, riêng về kỹ thuật vi phẫu thuật tạo 
hình và trồng nối chi thể đứt rời, Bệnh viện 
108 luôn được coi là trung tâm hàng đầu của 
Việt Nam, và là một trong số các trung tâm 
ít ỏi trên thế giới đã thực hiện hàng ngàn ca 
mổ trồng lại chi thể đứt rời. “Suốt 10 năm trời, 
tôi làm việc trong bệnh viện ngoại khoa thuộc 
loại lớn nhất nước Đức về Vi phẫu thuật nhưng 
những ca trồng lại chi thể đứt rời nói chung rất 
hiếm. Một năm chỉ gặp vài trường hợp. Ở Việt 
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Nam lại khác, bệnh nhân bị đứt rời chi thể gần 
như ngày nào cũng gặp. Cho nên kinh nghiệm 
của chúng tôi về trồng ghép chi thể tự thân là 
rất phong phú. Nhiều bạn nước ngoài còn phải 
sang học hỏi chúng tôi vễ kỹ thuật này”, GS. 
Hoàng chia sẻ.

10 giờ sáng ngày 21/01/2020 (tức 27 Tết âm 
lịch Canh Tý), đường rạch dao đầu tiên của 
ca mổ ghép tay bệnh nhân Vương bắt đầu. 
Suốt 8 giờ liền sau đó, kíp mổ làm việc không 
ngừng nghỉ cho đến khi kết thúc cuộc phẫu 
thuật vào lúc 6h chiều. Về cuộc mổ ngày 
hôm đó, GS. Hoàng chia sẻ: “Bọn tôi quen lắm 
rồi nên có thể làm việc mười mấy tiếng đồng 
hồ không nghỉ trong phòng mổ. Cũng đã có 
những ca phẫu thuật trồng lại nhiều chi thể 
đứt rời mà chúng tôi phải làm việc liên tiếp suốt 
hơn 30 tiếng không ngừng nghỉ.

Có lẽ ấn tượng nhất với tôi là bên mình luôn có 
những người bạn, những người đồng chí, đồng 
đội cùng đồng cam cộng khổ chia sẻ, hỗ trợ hết 
lòng. Bọn tôi làm việc trong căng thẳng như 
vậy nhưng để không khí nhẹ nhàng hơn và bớt 
đi cảm giác đói thì mọi người vẫn có thể nói với 
nhau những câu chuyện cười tếu táo.

Đôi khi tôi cũng đố vui vài câu để các bạn 
ấy cùng suy nghĩ một chút. Chẳng hạn như, 
trong một cái hang rất sâu, có 2 con rùa cùng 
đi vào, 1 con đi trước 1 con đi sau, vào từ 10 
giờ sáng, đến 6 giờ chiều (giống như ca mình 
đang mổ đây) nhưng lại chỉ thấy mỗi 1 con 
rùa đi ra ngoài. Đố các bạn vì sao? Một cháu 
rất nhanh nhẹn trả lời chắc con rùa kia bị 
kiệt sức. Tôi mới bảo, chả biết thế nào nhưng 
bây giờ đã có bạn nào cảm thấy bị kiệt sức 
chưa?... Những câu chuyện đại loại như vậy ở 

phòng mổ nhiều khi giúp chúng tôi bớt căng 
thẳng đi rất nhiều.

Trong phẫu thuật trồng lại chi thể đứt rời tự 
thân, thường người ta chỉ cần nối 2 động 
mạch, 2-3 tĩnh mạch dẫn lưu tốt là đủ để chi 
thể trồng lại sống được. Tuy nhiên, đối với ca 
này, vì muốn chắc chắn tránh các nguy cơ tắc 
mạch sau mổ nên chúng tôi đã cẩn thận nối 
2 động mạch và nối 6 tĩnh mạch dẫn lưu kèm 
theo 2 dây thần kinh quay và trụ, ứng dụng 
kỹ thuật vi phẫu. Đối với dây thần kinh, các 
bó sợi thần kinh đều được khâu nối rất cẩn 
thận để chúng áp sát nhau một cách tối đa. 
Nhờ đó đảm bảo cho việc phục hồi nhanh và 
tối ưu chức năng vận động, cảm giác của bàn 
tay sau này”.

Mặc dù ghép chi thể là đặc biệt khó do chi 
ghép có rất nhiều cấu trúc mô khác nhau, 
tiềm ẩn nhiều kháng nguyên khác nhau 
với nguy cơ nhiễm khuẩn rất lớn nhưng kể 
từ sau khi phẫu thuật xong cho đến giờ, 
bệnh nhân Vương chưa có bất kỳ biểu hiện 
nhiễm trùng. Diễn biến của bệnh nhân sau 
ghép là vô cùng thuận lợi. Chỉ có duy nhất 
một buổi chiều nhiệt độ hơi nhỉnh lên mức 
37 độ 2, còn lại luôn giữ ở mức bình thường 
từ 36,5 - 37 độ.

“Đêm 30 Tết, sau khi dự chúc Tết của Bệnh 
viện thì Vương là bệnh nhân tôi lên thăm 
trước nhất. Lúc đó khoảng gần 1 giờ sáng, 
điều đầu tiên tôi nhận được từ bệnh nhân là 
nụ cười tươi rói. Nụ cười ở giây phút ấy làm 
tôi cảm động. Nụ cười đó để lại cho mình 
một ấn tượng đầu năm vô cùng đẹp đẽ”, GS. 
Hoàng nhớ lại.

“Nó gợi về nụ cười của Giáo sư E. Biemer 
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đã dành cho tôi trong lần đầu tiên tôi được 
gặp thầy ở Đức. Lúc ấy, tôi được giới thiệu là 
nghiên cứu sinh đến từ một đất nước cộng 
sản, đã trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài 
với với Mỹ và thắng Mỹ. Giới khoa học ở Đức 
mà đặc biệt là y khoa chẳng hề biết gì về Việt 
Nam. Nhiều người thậm chí còn có những 
suy nghĩ thiếu thiện cảm về Việt Nam khi hỏi: 
thế ở Việt Nam có được phép chụp ảnh nhà 
cửa và phong cảnh không?

Thế nhưng khi Giáo sư biết tôi vừa từ Hà 
Nội sang, ông có vẻ rất vui. Ông kể lại với tôi 
rằng: năm 1972 khi mới 32 tuổi, ông đã từng 
xuống đường ở Munich để biểu tình chống 
chiến tranh Việt Nam. “No war in Vietnam”. Và 
rồi tự nhiên ông nói với tôi: “Việt Nam - Hồ 
Chí Minh”. Tôi cảm động chảy nước mắt. Hạnh 
phúc như là tôi vừa tìm được một người bạn 
của nhân dân Việt Nam, một người bạn lớn 
của đời mình.

Đến bây giờ, tôi chỉ muốn nói với thầy của mình 
rằng, khi mà trái tim tôi còn đập, lá phổi tôi còn 
thở, trí não còn chưa bị lãng quên thì tôi vẫn 
còn luôn nhớ đến tình nghĩa, công ơn của thầy. 
Không có người thầy ấy không bao giờ có tôi 
ngày hôm nay. Và đúng là nếu không có ca mổ 
cùng thầy vào năm 2008 ấy thì có lẽ cũng sẽ 
không bao giờ có được ca mổ như tôi vừa làm 
cho Vương.”

Những “Bí kíp” khiến thế giới 
muốn giải mã và học hỏi

GS.TS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội ghép 
tạng Việt Nam cảm thán về ca phẫu thuật 
đặc biệt này: “Tôi muốn chia sẻ hai chữ ‘tuyệt 
vời’. Kỹ thuật ghép chi thể đứt rời rất phức tạp, 
các nước tiên tiến đi trước chúng ta hàng chục 
năm cũng chưa thực hiện được ca ghép chi thể 
từ người cho sống. Họ muốn lắm chứ. Tuy nhiên 
hiếm có cơ hội bệnh nhân chấn thương đứt rời 
chi vẫn đủ điều kiện để ghép lại. Hơn nữa, không 
phải cơ sở nào cũng làm được. Quan trọng, 
nếu không quyết tâm, các bác sĩ không thể 
chớp được cơ hội ghép chi thể cho người bệnh 
từ chi thể đã buộc phải bỏ đi của người khác”.

Còn bác sĩ Hoàng Anh Dũng - Hội viên Hội 
Ghép Tạng Hoàng gia Bỉ lại cảm thấy rất may 
mắn khi được chứng kiến thành quả của các 
đồng nghiệp Việt Nam ngay trước khi ông 
bay về Bỉ một ngày.  «Tại vì tôi biết lắm chứ, 
không hề dễ dàng để các anh ấy thực hiện 
thành công ý tưởng này.

Nhân đây, tôi muốn đề nghị được hợp tác 
với các bạn để nghiên cứu tiếp về trường 
hợp này. Đầu tiên ta phải làm rõ ghép chi từ 
người cho chết não khác với người cho sống 
như thế nào? Tiếp nữa là cách đây 15 năm tôi 
tham gia một ca lấy chi phục vụ ghép chi thể 
ở Bỉ. Nhưng chi đó sau khi lấy ra phải mất tới 
4 giờ đồng hồ mới bắt đầu ghép. Vậy mà ở 
đây, sáng nay tôi có gặp Giáo sư Hoàng thì 
được biết, thời gian thiếu máu của chi ghép 
là rất ngắn cho nên tủy xương trường hợp 
này không bị tổn thương. Các anh ghép xong 
ca này, vấn đề dung nạp rất tốt. Tôi rất muốn 
nghiên cứu kỹ bí quyết này.
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Đây là bước hoàn thiện kỹ thuật rất lớn, nhất 
là trong tháng đầu tiên sử dụng thuốc ức chế 
miễn dịch bằng kháng thể đơn dòng, bệnh 
nhân không có biểu hiện sốt. Thường các 
bệnh nhân mà chúng tôi điều trị bằng kháng 
thể đơn dòng trong 1 - 2 ngày đầu sẽ bị tăng 
nhiệt độ lên đến 38  - 39 độ. Nhưng ở đây, 
tôi có hỏi Giáo sư Hoàng thì thấy trong suốt 
1 tháng sau phẫu thuật, nhiệt độ của bệnh 
nhân vẫn duy trì ở mức 36,5 - 37 độ. Chính xác 
là tôi rất  muốn tìm hiểu kinh nghiệm sử dụng 
thuốc điều trị chống thải ghép của các bạn».

“Thực ra thành công của ca mổ này đã khiến 
cục nợ tôi mang sinh ra quá nhiều lãi hạnh 
phúc”, Giáo sư Bàng sau khi trút được mọi lo 
lắng đã ví von như vậy. “Nó vừa có ý nghĩa về 
mặt khoa học, lại rất ý nghĩa về mặt nhân đạo 
và nhân văn sâu sắc vì từ đây mang lại cơ hội 

cho không biết bao nhiêu thương binh được 
thỏa mãn ước mơ của cuộc đời họ.

Chúng tôi là những bác sĩ quân y. Trong 
chiến tranh, như anh Hoàng ở chiến trường 
Campuchia, để cứu chiến sĩ của mình bị dính 
mìn, phương pháp duy nhất trong bối cảnh 
chiến tranh ác liệt, thiếu thốn vô cùng đó chỉ 
có cắt cụt. Dính mìn là cắt cụt, không có cơ 
hội nào khác vì nguy cơ nhiễm khuẩn ở chiến 
trường là rất cao. Điều anh ấy mong mỏi suốt 
bao lâu nay là một ngày nào đó, anh ấy sẽ nối 
lại tay, chân bằng da bằng thịt cho đồng đội 
của mình”

Ngay sau ca mổ, bác sĩ Hoàng đã đưa tên 
người hiến tay cho Vương vào danh sách 
bệnh nhân chờ nhận chi thể. Bệnh nhân ấy 
cũng hy vọng rằng, đến một ngày nào đó, 
ông không chỉ được nhận lại bàn tay đã hiến 
mà là cả một cánh tay nguyên lành. «Ông ấy 
rất cảm động với niềm vui của Vương đang có. 
Và chỉ mơ ước rằng một ngày may mắn, phúc 
đức như thế sẽ đến với mình”.

Điều khiến tập thể lãnh đạo và nhân viên 
Bệnh viện TWQĐ 108 hân hoan nhất là câu 
chuyện không chỉ dừng lại ở trình độ kỹ 
thuật của một ca ghép chi thể đặc biệt, mà 
là những giá trị nhân văn, tình người, niềm 
hy vọng gửi gắm trong đó mới thực sự ý ng-
hĩa.  «Cá nhân tôi khi nghe bệnh nhân nói, tự 
nhiên cũng run cả người lên vì cảm thấy xúc 
động» - bác sĩ Hoàng bồi hồi.

(Theo Soha, 2.3.2020)
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Từ ngày 20/01/2020, tại Bệnh viện TWQĐ 
108, Phòng khám Tiết niệu – Nam khoa 
thuộc Khoa Ngoại Tiết niệu chính thức đi 
vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu điều trị 
cho người bệnh.

PGS.TS. Trần Đức – Chủ nhiệm Khoa Ngoại 
Tiết niệu, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết “Hiện 
nay, tỷ lệ nam giới mắc bệnh nam khoa rất 
nhiều. Nam giới mắc các bệnh nam khoa thầm 
kín thường có tâm lý chịu đựng và âm thầm tự 
điều trị. Các bệnh nam khoa nếu không được 
xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới sức khỏe và tâm lý.”

Trước hết, bạn cần hiểu rõ về chuyên ngành 
Nam học. Vậy “Nam học” là gì?

Trong lịch sử phát triển y khoa, Nam học thỉnh 
thoảng được nhắc đến trong y văn nhưng ít 
được chú ý. Tuy nhiên, với các nghiên cứu 
ngày càng sâu rộng, đến năm 1970, sự ra đời 
của Ủy ban Quốc tế Nam khoa được coi là 
mốc đánh dấu bước đầu tiên trong việc công 
nhận chuyên ngành Nam học.

Theo từ điển y khoa, Nam học là khoa học về 
các bệnh của nam giới, đặc biệt là bệnh lý của 
cơ quan sinh sản nam. Tại Việt Nam, ngành 
“Nam học” mới được biết đến trong những 
năm gần đây. Nhưng các bệnh lý liên quan 
đến nam giới cũng đã được một số bác sĩ quan 
tâm nghiên cứu, khám và điều trị từ những 
năm 80 - 90 của thế kỷ trước. Người ta thấy 
rằng, vào thời đó, ở một số bệnh viện luôn 
luôn có những nhóm bệnh nhân “đặc biệt”, 
họ âm thầm lén lút đến khám vì các căn bệnh 
“khó nói” như bất lực, liệt dương, yếu sinh lý,…

Nhiệm vụ của các bác sĩ Nam học là nghiên 
cứu, chẩn đoán và điều trị những bệnh lý liên 
quan đến đường tiết niệu sinh dục và sinh 
sản của nam giới. Bên cạnh nhiệm vụ này, 
các bác sĩ Nam học còn đảm đương các việc 
chẩn đoán và điều trị các bệnh đường tiểu 
dưới, đường dẫn tinh, dương vật, tinh hoàn, 
suy sinh dục, mãn dục nam, vô sinh nam 
giới...bằng các biện pháp điều trị gồm cả nội 
khoa (dùng thuốc), ngoại khoa (phẫu thuật) 
và tâm lý.

Triển khai Phòng khám Tiết niệu – Nam khoa

Với sự phát triển của chuyên ngành nam học, 
để đáp ứng nhu cầu điều trị tại Bệnh viện đa 
khoa và chuyên khoa sâu, Phòng khám Tiết 
niệu – Nam khoa thuộc Khoa Ngoại Tiết niệu 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chính 
thức được thành lập và đi vào hoạt động từ 
20/01/2020. Phòng khám Tiết niệu – Nam 
khoa có đội ngũ bác sỹ chuyên ngành nam 
học được đào tạo bài bản, chuyên sâu, sẵn 
sàng đáp ứng nhu cầu điều trị cho các đối 
tượng bệnh nhân. 

Tư vấn, khám và điều trị các mặt bệnh 

Rối loạn hoạt động tình dục nam: Rối loạn 
cương dương, rối loạn xuất tinh (xuất tinh 
sớm, chậm xuất tinh, xuất tinh máu…) , giảm 
ham muốn tình dục.

Sinh sản nam: Giảm tinh trùng, vô tinh, hiếm 
muộn, tránh thai nam.

Nội tiết sinh dục nam: Hội chứng suy testos-
terone, hội chứng suy Gonadotrophin.

THôNg TIN CẦN BIẾT

PHòNg KHÁM TIẾT NIỆU – NAM KHOA 
BỆNH VIỆN TWQĐ 108
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Bệnh lý bộ phận sinh dục nam: Các bất thường bẩm sinh (cong dương vật, ẩn tinh hoàn..), hoặc 
mắc phải: Các chấn thương, vết thương, viêm nhiễm, ung thư.

Rối loạn giới tính.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục: Lậu cần, chlamydia, herpes, giang mai,… 

Bs. Nguyễn Tuấn Đạt - Khoa Ngoại Tiết niệu
Lan Hương - Truyền thông Bệnh viện 

Mọi nhu cầu khám, điều trị và tư vấn về các bệnh lý Nam khoa, liên hệ: 

PHòNg KHÁM TIẾT NIỆU- NAM HỌC

Địa chỉ: Phòng khám 102, Cụm Công trình Trung tâm

Số 1A Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: 0986144182 hoặc 0985458688. 
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Thạc sĩ Bá c sĩ  Nguyễn Văn Tùng – Khoa Nhi 
Bệnh viện Trung uơng Quân đội 108 trả lời 
các câu hỏi sau:

 Câu 1: Thưa bác sĩ, thời tiết đang chuyển 
sang mùa lạnh. Vào mùa này, trẻ thường dễ 
mắc những bệnh hô hấp gì? Biểu hiện của 
chúng như thế nào?

 Trả lời: Mùa đông đã đến, và cùng với đó 
là mùa lạnh và cúm. Dưới đây là một số thông 
tin cơ bản về một số bệnh phổ biến mà trẻ 
dễ mắc khi chuyển mùa lạnh và một số lời 
khuyên về cách giữ cho gia đình bạn khỏe 
mạnh trong mùa đông này.

Cảm lạnh thông thường

Cảm lạnh là một bệnh nhiễm siêu vi được 
biểu hiện bằng sổ mũi hoặc nghẹt mũi, đau 
họng, ho hoặc đau đầu. Trẻ cũng có thể bị sốt 
sớm. Sốt thường thấp. Cảm lạnh có thể xảy ra 
quanh năm, mặc dù chúng thường gặp nhất 
trong những tháng mùa đông, được gây ra 
bởi nhiều loại vi rút khác nhau. Hầu hết các 
cơn cảm lạnh trở nên tồi tệ trong 3 - 5 ngày 
và sau đó bắt đầu được cải thiện. Việc giải 
quyết hoàn toàn các triệu chứng cảm lạnh 
phải mất khoảng  7 -10 ngày. Trẻ em thường 
bị cảm lạnh từ 10 lần trở lên mỗi năm! 

Để phòng tránh cảm cúm, bố mẹ cần: giữ ấm 
bàn tay, bàn chân, ngực, đầu, cổ cho trẻ, thực 
hiện uống nước ấm và không cho ăn đồ lạnh; 
bổ sung những thực phẩm giàu protein, vita-
min C từ hoa quả, rau xanh, uống nhiều nước.

Nhiễm vi rút hợp bào hô hấp (RSV) / Viêm 
phế quản

Viêm phế quản là một bệnh nhiễm trùng 

đường hô hấp rất phổ biến ở trẻ nhỏ do virus. 
Nó thường được thấy ở trẻ em dưới 12 tháng 
tuổi. Các triệu chứng bao gồm nghẹt mũi, 
ho, sốt nhẹ và thở khò khè. Vi rút hợp bào 
hô hấp là một loại vi rút đặc biệt, là nguyên 
nhân phổ biến gây viêm phế quản, mặc dù 
nhiều loại virus khác nhau có thể gây viêm 
phế quản.

Nó thường bắt đầu tương tự như cảm lạnh 
thông thường và sau đó có thể tiến triển thành 
một căn bệnh nghiêm trọng hơn, với biểu 
hiện thở khò khè, khó thở và mất nước. Tương 
tự như cảm lạnh, các triệu chứng có xu hướng 
xấu đi trong vài ngày đầu và sau đó từ từ bắt 
đầu cải thiện. Hầu hết trẻ em được điều trị tốt 
ở nhà, nhưng một số trẻ sẽ cần phải nhập viện 
do khó thở hoặc mất nước. Bệnh nhân có thể 
bị ho kéo dài hai tuần trở lên.

Cảm cúm

Cảm cúm thường được biết đến nhiều hơn 
với tên gọi là cúm. Nó thường xuất hiện 
nhanh chóng với sốt cao, ho, đau họng, đau 
đầu và đau nhức cơ bắp. Sốt thường kéo dài 
đến 5 ngày. Có một số loại thuốc chống vi-
rút có sẵn để giúp chống lại bệnh cúm; tuy 
nhiên, những thuốc này chỉ rút ngắn thời 
gian bị bệnh xuống 1 - 2 ngày và phải được 
bắt đầu kịp thời để có ích. Nói chung, những 
thuốc này chỉ được khuyến nghị đối với trẻ 
em có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng 
hoặc nhập viện. 

Viêm họng do liên cầu khuẩn

Viêm họng do liên cầu khuẩn thường thấy 
nhất ở trẻ em trong độ tuổi đi học. Trẻ em 
thường xuyên bị đau họng, đau đầu và đau 

 CÁCH PHòNg BỆNH Hô HẤP CHO TRẺ TRONg TRỜI LẠNH

HỎI - ĐÁP

A Lô BÁC SĨ

47S Ố  6  N Ă M  2 0 2 0



dạ dày. Một số trẻ sẽ bị sốt cao hoặc nôn 
mửa. Viêm họng không có triệu chứng như 
cảm lạnh hoặc ho. Nó thường được điều trị 
dễ dàng bằng kháng sinh, trẻ em bị viêm 
họng liên cầu khuẩn nên được điều trị để 
giúp ngăn ngừa các biến chứng sau này do 
nhiễm trùng. Trẻ em nên ở nhà không đến 
trường học và tham gia các hoạt động khác 
cho đến khi chúng đã được dùng kháng sinh, 
hết sốt trong 24 giờ.

Dạy trẻ vệ sinh tay tốt và cách che miệng 
(bằng khuỷu tay) khi ho hoặc hắt hơi. Nếu 
bạn có một trẻ sơ sinh, hãy nên giữ trẻ ở 
nhà, cố gắng tránh các khu vực đông người 
hoặc đến thăm những người được biết là bị 
bệnh. Nếu con bạn bị ốm, cũng xin vui lòng 
giữ chúng ở nhà không nên cho trẻ đi học 
hoặc đến nhà trẻ để con bạn không lây bệnh 
cho những đứa trẻ hoặc nhân viên khác. Nói 
chung, con bạn có thể trở lại trường khi các 
triệu chứng được cải thiện và sau khi hết sốt 
trong 24 giờ (không cần dùng Paracetamon 
hoặc ibuprofen).  

Viêm thanh quản

Viêm thanh quản thường xuất hiện đột ngột 
vào giữa đêm. Bạn có thể thức dậy do con 
bạn ho to. Tiếng ho khan, âm sắc cao. Con của 
bạn cũng có thể phát ra tiếng động lớn trong 
khi thở - các bác sĩ gọi là tiếng khò khè, thở 
rít thanh quản. Trẻ bị ho nhẹ và thường được 
hỗ trợ tại nhà. Thông thường, các triệu chứng 
của viêm thanh quản sẽ được cải thiện khi 
tiếp xúc với không khí khô mát hoặc không 
khí nóng ẩm. Đối với trẻ em viêm thanh quản 
bị ho từ trung bình đến nặng hoặc khó thở 
thì phải đưa đến bệnh viện ngay. Bệnh được 
điều trị dễ dàng với các phương pháp điều trị 
khí dung và steroid.

Viêm phổi

Không giống như các bệnh mùa đông thông 
thường khác, viêm phổi thường do nhiễm vi 
khuẩn. Nó có thể biểu hiện theo nhiều cách 
khác nhau. Đôi khi nó bắt đầu như một cơn 
cảm lạnh, sau đó tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. 
Ở những lần khác, có vẻ như con bạn ban 
đầu đã khỏe hơn, rồi đột nhiên trở lại tồi tệ. 

Nếu con bạn bị cảm trong vài ngày rồi đột 
nhiên bị sốt cao và ho càng nặng hơn thì có 
thể là dấu hiệu của viêm phổi. Bạn nên đưa 
trẻ đi khám để đánh giá. Bất cứ khi nào bạn 
cảm thấy con bị khó thở, nên tìm kiếm đánh 
giá chăm sóc sức khỏe kịp thời và viêm phổi 
có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Hầu 
hết viêm phổi có thể được điều trị ngoại trú 
bằng kháng sinh, nhưng một số trẻ em với 
các trường hợp nặng sẽ phải nhập viện.

  Câu 2: Có thể nói, viêm họng, viêm phế quản 
là những bệnh hô hấp điển hình mà trẻ dễ mắc 
trong mùa này. Xin bác sĩ cho biết viêm họng 
là gì, viêm phế quản là gì, nguyên nhân, dấu 
hiệu và những nguy cơ của những bệnh này?

 Trả lời: Bệnh viêm họng cấp và viêm phế 
quản là những bệnh lý của đường hô hấp 
phổ biến nhất ở trẻ em. Trong khi, viêm họng 
là tình trạng viêm nhiễm ở niêm mạc trong 
cấu trúc cổ họng thì viêm phế quản là một 
bệnh nhiễm trùng hoặc viêm các đường dẫn 
không khí lớn đến phổi.

Nguyên nhân gây bệnh phổ biến là do vi-
rus Rhino, Corona, Adeno, virus hô hấp hợp 
bào RSV hoặc do liên cầu khuẩn tan nhóm 
máu A, influenzae, Haemophilus, phế cầu 
khuẩn gây ra. Bệnh được lây nhiễm do môi 
trường không sạch, nhiều khói bụi, ẩm 
thấp và do thời tiết lạnh…

Viêm họng cấp

Trẻ bị viêm họng cấp thường có các triệu 
chứng sau:

•	 Nóng sốt đột ngột. Đa phần các bé đều chỉ 
bị sốt nhẹ nhưng cũng có một số trường 
hợp bị sốt cao lên đến 39 – 40 độ.

•	 Bé bị khô và đau rát cổ họng nên trong 
người khó chịu, hay quấy khóc, biếng ăn và 
dễ bị nôn trớ khi ăn.

•	 Ho khan hoặc ho có đờm.

•	 Chảy nước mũi hoặc nước mắt. Nhiều bé bị 
nghẹt mũi một hoặc cả hai bên nên phải 
thở bằng miệng.

•	 Các trẻ lớn hơn bị viêm họng cấp có thể có 
tình trạng đau đầu, ù tai, đau cổ họng khi 
nuốt thức ăn.
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•	 Nổi hạch sưng tấy và đau ở góc hàm.

•	 Quan sát cổ họng bé thấy niêm mạc họng 
sưng đỏ.

•	 Có thể đi ngoài phân lỏng.

Nguy cơ của viêm họng cấp:

Trẻ bị viêm họng cấp thường biếng ăn, bỏ 
bú và khó ngủ do bị ho nhiều. Tình trạng này 
kéo dài có thể khiến bé bị sút cân, mệt mỏi, 
thiếu tập trung trong học hành cũng như 
trong mọi hoạt động.

Nếu không được điều trị kịp thời thì viêm 
họng cấp có thể gây ra các biến chứng: 

•	 Viêm phế quản.

•	 Viêm thanh quản.

•	 Viêm phổi.

•	 Viêm amidan.

•	 Viêm VA.

•	 Viêm mũi xoang.

•	 Viêm tai giữa.

•	 Viêm cầu thận cấp, thấp tim nếu tác nhân 
gây bệnh là vi khuẩn liên cầu nhóm A.

Viêm phế quản

Bệnh viêm phế quản ở trẻ em có thể là cấp 
tính hoặc mạn tính. Viêm phế quản mạn tính 
có thể kéo dài từ vài tháng tới nhiều năm, 
trong khi đó viêm phế quản cấp ở trẻ em 
thường diễn ra trong thời gian ngắn. Đây là 
nguyên nhân khiến đường hô hấp bị viêm, 
sưng lên và bị dịch nhầy làm tắc. 

Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm phế 
quản cấp:

•	 Ho khan hoặc ho có chất nhầy có thể trong, 
vàng hoặc xanh.

•	 Tức ngực hoặc đau khi ho hoặc hít thở sâu.

•	 Sốt, đau nhức cơ thể và ớn lạnh.

•	 Đau họng và chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi.

•	 Khó thở hoặc thở khò khè.

•	 Đau đầu.

•	 Mệt mỏi.

Để khẳng định con bạn có bị viêm phế quản 
hay không? bạn nên đưa con đến gặp bác sĩ. 
Bác sĩ sẽ hỏi về các dấu hiệu và triệu chứng 
của con bạn và nghe phổi. Con của bạn cũng 
có thể được làm các xét nghiệm máu, chụp 
X-quang ngực để tìm kiếm các tổn thương.

Nguy cơ của viêm phế quản: 

Mặc dù đa số trường hợp bệnh khỏi sau một 
tuần lễ, riêng triệu chứng ho có thể kéo dài 
1 - 2 tuần. Một số trường hợp có thể tái phát 
hoặc có biến chứng rối loạn thông khí, viêm 
phổi, viêm tai giữa (hay gặp ở trẻ nhỏ).

  Câu 3: Nếu viêm họng và viêm phế quản 
do vi khuẩn, bệnh nhân sẽ được điều trị như thế 
nào? Do virus sẽ được điều trị như thế nào?:

 Trả lời: Điều trị viêm phế quản cấp tính 
ở trẻ em với nguyên tắc giống như điều trị 
viêm đường hô hấp trên (viêm họng cấp) bao 
gồm đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ, điều 
trị triệu chứng: giảm sốt, giảm đau, an thần...

•	 Chế độ ăn uống nghỉ ngơi:

Bảo đảm cho trẻ ăn đủ, ăn nóng, chế độ ăn có 
nhiều vitamin, muối khoáng (ăn nhiều hoa 
quả), uống đủ nước. Nằm nơi thoáng mát có 
nhiệt độ và độ ẩm thích hợp (nhiệt độ 18 - 
20°c, độ ẩm 50%).

•	 Loại trừ các yếu tố kích thích: 

Không hút thuốc lá trong phòng trẻ nằm, 
tránh khói bụi ẩm thấp. Loại trừ các ổ viêm 
nhiễm mũi họng, vệ sinh mũi họng sạch sẽ 
bằng cách nhỏ mũi hàng ngày với argyrol 1% 
nhất là khi có viêm đường hô hấp trên.

Trẻ bị viêm phế quản do virus thì nên sử dụng 
thuốc điều trị triệu chứng bệnh, tình trạng 
bệnh được cải thiện sau 7 – 10 ngày nếu 
được chăm sóc tốt. Trường hợp này thuốc 
kháng sinh không có tác dụng. 

 Thuốc kháng sinh được dung theo đơn kê 
của bác sĩ nếu nguyên nhân gây bệnh là vi 
khuẩn. Khi có dấu hiệu bội nhiễm vi khuẩn 
như: Sốt cao, ho có nhiều đờm vàng hoặc 
xanh, nhịp thở nhanh, xét nghiệm bạch cầu 
đa nhân trung tính tăng cao, tìm thấy vi khu-
ẩn trong dịch tị hầu, trong đờm hoặc ở những 
bệnh nhi suy dinh dưỡng, sởi,... Có thể dùng 
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kháng sinh như ampicilin, co-trimoxazol, 
Augmentin hoặc Azithromycin uống trong 
5-7 ngày sau đó theo dõi tiếp.

Sử dụng các thuốc ho long đờm và các loại 
thuốc ho khác

Các loại kháng histamin, thuốc ho có thuốc 
phiện... không nên sử dụng.

Có thể sử dụng các loại thuốc giảm ho dân 
tộc hoặc một số loại thuốc an thần nhẹ khi 
cần thiết.

Có thể dùng thuốc hạ nhiệt (paracetamol) 
khi sốt cao trên 39°C.

 Câu 4. Thông thường, viêm họng và viêm 
phế quản do vi khuẩn mới dùng đến kháng 
sinh nhưng nhiều phụ huynh dùng kháng sinh 
rất tùy tiện, dẫn đến việc kháng thuốc. Trong 
quá trình khám và điều trị, bác sĩ có gặp nhiều 
trường hợp dùng kháng sinh tùy tiện không? 
Xin bác sĩ đưa ra một số trường hợp?.

 Trả lời: Lạm dụng kháng sinh, sử dụng 
kháng sinh không đúng cách, không đúng 
liều lượng, ngoài việc gây dị ứng, tăng khả 
năng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, 
thậm chí gây dị ứng nặng nề là sốc phản vệ 
làm chết người.

 Trong quá trình khám và điều trị, tôi cũng 
gặp khá nhiều các trường hợp sử dụng kháng 
sinh tuỳ tiện như: 

•	 Điều trị cảm cúm, cảm lạnh: Rất nhiều 
trường hợp khi thấy ho, sốt, chảy nước 
mũi do cảm cúm, cảm lạnh, viêm họng do 
virút, thậm chí là ho do dị ứng thời tiết hoặc 
khói bụi... là tự dùng kháng sinh. Trong khi 
đó thuốc kháng sinh chỉ tiêu diệt được vi 
khuẩn chứ không hiệu quả trên virút. Do 
đó không thể dùng kháng sinh để trị cúm 
hoặc các bệnh cảm, ho thông thường khác 
do virút gây nên.

•	  Tự ý tăng, giảm liều dùng, kết hợp kháng 
sinh và thời gian điều trị: Không ít các bố mẹ, 
thậm chí là các cô trông trẻ có thói quen 
mua thuốc kháng sinh về dùng để điều trị 
cho trẻ. Dùng 1-2 ngày thấy bệnh thuyên 

giảm, đỡ sốt, hết triệu chứng của bệnh 
thì ngừng thuốc, không uống tiếp nữa và 
cho rằng nếu uống tiếp sẽ hại người, sẽ bị 
tác dụng phụ... Có trường hợp khi dùng 
kháng sinh này vài ngày thấy triệu chứng 
bệnh không đỡ thì tự ý đổi sang dùng loại 
kháng sinh  khác hoặc kết hợp nhiều loại 
kháng sinh với nhau. Bên cạnh đó lại có 
những trường hợp dùng kéo dài hơn liệu 
trình. Trong khi đó, một đợt điều trị kháng 
sinh thường từ 5-7 ngày hoặc 10 ngày tuỳ 
theo từng bệnh, căn nguyên khác nhau.

Đề kháng kháng sinh gây:

•	 Gây tốn kém, lãng phí

•	 Không khỏi bệnh

•	 Bị tác dụng phụ do thuốc

•	 Gây kháng thuốc

 Câu 5: Để phòng viêm họng, viêm phế 
quản cho trẻ, phụ huynh cần làm những gì, 
thưa bác sĩ?

 Trả lời: Phòng ngừa bệnh viêm họng và 
các bệnh viêm đường hô hấp trên: Không cho 
trẻ tiếp xúc với người bệnh; Giữ ấm cho con 
khi đi đường và khi ngủ; Không để con ở lâu 
ngoài trời lạnh; Với những trẻ còn bú mẹ cần 
giữ vệ sinh, bảo quản sữa mẹ không nhiễm 
khuẩn; Phải cung cấp đủ 4 nhóm dưỡng chất 
thiết yếu cho trẻ; Tránh yếu tố bụi, hơi nóng, 
môi trường ẩm thấp làm ảnh hưởng tới đường 
hô hấp của trẻ; Đảm bảo mọi trẻ đều được bổ 
sung những thực phẩm giàu protein, vitamin 
C từ hoa quả, rau xanh, uống nhiều nước; 
Không quên tiêm phòng cúm cho trẻ trên 6 
tháng tuổi vào mỗi năm.

Để phòng bệnh viêm phế quản cho trẻ, bố 
mẹ nên: Vệ sinh sạch sẽ khu vực tai, mũi, họng 
mỗi ngày cho trẻ bằng nước muối sinh lý; Với 
trẻ sơ sinh, mẹ cần cho bú sữa mẹ cho đến 12 
tháng tuổi, không để trẻ bị lạnh, vệ sinh môi 
trường sống sạch sẽ, không cho trẻ tiếp xúc 
với các mầm bệnh; Khi trẻ có dấu hiệu khó 
thở, tím tái, bỏ bú hoặc có yếu tố như dưới 3 
tháng tuổi... thì mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ 
đến bệnh viện.
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gÓC gIẢI TRÍ

Lính Quân y
Tặng những người lính Quân y Anh hùng 

Chiến sĩ quân y 
Theo chân những người lính ra mặt trận 
Điện Biên chín năm gian khổ trường kì 
Chung nhau ngủ hầm 
Mưa dầm Cơm vắt 
Quân y viện Tiền phương 
Bao thương binh nằm lại 
Thân thể tật nguyền 
Và.... máu!!! 
Không một tiếng kêu rên 
Nhưng người lính áo Blu quay đi khóc 
Thương đồng đội 
Căm giận quân thù

***
Đường Trường Sơn xẻ dọc 
Tháng năm chống Mĩ 
Trận mạc hoang tàn 
Chất độc da cam lẫn trong suối nước 
Tàn phá mấy đời người 
Trạm Quân y méo mó tiếng cười 
Khi những bàn chân, cánh tay gẫy nát 
Hầm tiền phương 
Điện tỏ mờ theo chân đạp 
Từng viên thuốc xẻ chia 
Sốt rét rừng 
Vật vã !

***
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Băng qua Mậu Thân sáu tám 
Vượt dòng Thạch Hãn 
Vành đai lửa 
Máu xương tan tưới lên Thành Cổ 
Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đừơng Chín Nam Lào 
Khe Sanh - Gio Linh, Tà Cơn - Quảng Trị nghìn năm khóc 
Đỏ máu hóa cỏ non xanh 

*** 

Bao khổ đau vất vả gian truân 
Cùng đất nước đi đến ngày tươi sáng 
Như có Bác trong ngày vui Đại thắng 
Lính Quân y 
Hòa vang khúc hát giữa Sài Gòn 

*** 

Đặng Thùy Trâm - Tấm gương đỏ như son 
Mãi mãi tuổi hai mươi bất diệt 
Đất nước ơi !!! 
Có chúng tôi - Lính Quân y 
Sẵn sàng 
Bước tiếp 
Khúc quân hành 
Lặng lẽ hôm nay. 

***
ĐT 25.02.2020

Nguyễn Huấn - VOV
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