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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 COVID-19
* 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 > 37,5o C Nhiệt độ < 37,5o C

Phòng khám sàng lọc
truyền nhiễm
tại Khoa 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

COVID-19
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TÂM ĐIỂM 108

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN TWQĐ 108 
LẦN THỨ XXXIV NHIỆM KỲ 2020�2025

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân 
chủ - Kỷ cương”, ngày 26/7/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 
lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ 
nội dung, chương trình đại hội đã đề ra.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Thượng 
tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự, chỉ 

đạo Đại hội và các đồng chí trong, Tổ công 
tác của Quân ủy Trung ương, các cơ quan 
của Bộ Quốc phòng, các đồng chí nguyên 
ủy viên thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
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Trong Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Bệnh 
viện, Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, nêu rõ: 
5 năm qua (2015-2020), Đảng ủy, các cấp ủy, 
tổ chức đảng trong Đảng bộ Bệnh viện đã 
quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Bệnh viện lần thứ XXXIII. Nắm bắt thời cơ, 
nhạy bén trong nhận định đúng tình hình, 
tập trung lãnh đạo Bệnh viện vượt qua mọi 
khó khăn thử thách. Bệnh viện không ngừng 
đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu, 
phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, thực hiện 
thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 
đã đề ra, nhất là hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu cơ bản, nổi bật là: Công tác chuyên môn, 
thực hiện các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, 
công tác cải cách hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong khám bệnh, công tác 
kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác tuyến; chức 
năng bệnh viện tuyến cuối toàn quân và vị 
thế của bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia 
được duy trì, giữ vững và có bước phát triển 
rõ nét. Số lượng người bệnh đến khám bệnh 

liên tục tăng trong những năm qua (trong 5 
năm đã khám gần 4,3 triệu lượt bệnh nhân, 
năm 2019 vượt ngưỡng 5.000 bệnh nhân/
ngày, nhận điều trị nội trú tăng 48,1% so với 
nhiệm kỳ trước). Bệnh viện đã triển khai cấy 
ghép thành công nhiều loại mô, tạng và bộ 
phận cơ thể, gồm: Phổi, gan, thận, giác mạc, 
tủy, tế bào gốc, chi thể; trong đó, ghép thận, 
gan, tủy, giác mạc đã trở thành thường quy.

Đặc biệt, ngày 26-2-2018, Bệnh viện thực 
hiện thành công ca ghép phổi từ người cho 
chết não lần đầu tại Việt Nam, đánh dấu bước 
phát triển quan trọng của nền y học nước 
nhà. Tháng 01-2020, Bệnh viện thực hiện 
thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu 
vực Đông Nam Á, đồng thời là ca ghép chi 
thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho 
sống, góp phần đưa nền y học Việt Nam vươn 
tầm thế giới.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, 
đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của 
Bệnh viện, khẳng định vị thế của một Bệnh 
viện hạng đặc biệt Quốc gia có năng lực thực 

Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Bệnh viện trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội
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tế và bề dày kinh nghiệm, uy tín và thương 
hiệu ngày càng tỏa sáng. Những kết quả đó 
là động lực to lớn, là tiền đề quan trọng để 
Bệnh viện phát triển lên một tầm cao mới, 
tầm đẳng cấp quốc tế.

Với chủ đề Đại hội: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao 
năng lực lãnh đạo toàn diện, nâng cao sức chiến 
đấu của Đảng bộ, thực hiện dân chủ, đoàn kết, 
trí tuệ, xây dựng Bệnh viện, văn hóa, Bệnh viện 
thông minh, đẳng cấp quốc tế, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của cán 
bộ, bộ đội và nhân dân”, Bệnh viện đã đề ra 
phương hướng trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về các mặt tổ 
chức lực lượng, huấn luyện đào tạo, xây dựng 
đội ngũ cán bộ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, 
thực hành tiết kiệm, xây dựng nền nếp chính 
quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao; 
tiếp tục triển khai toàn diện biên chế tổ chức 
bệnh viện theo hướng đa khoa, chuyên khoa 
sâu. Hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý bệnh viện; Tiếp tục vận hành, 
sử dụng cụm công trình trung tâm hiệu quả, 
ổn định; Xây dựng các Viện, Trung tâm, Phòng, 
Khoa, Ban trong Bệnh viện vững mạnh toàn 
diện, an toàn tuyệt đối về chính trị; xây dựng 
Đảng bộ Bệnh viện đủ năng lực lãnh đạo hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao 
trong mọi tình huống.

Phát biểu chỉ đạo Đại 
hội, thay mặt Thường 
vụ Quân ủy Trung 
ương, lãnh đạo Bộ Quốc 
phòng, Thượng tướng 
Trần Đơn ghi nhận và 
chúc mừng những thành 
tích của Đảng bộ Bệnh 
viện TWQĐ 108 trong 5 
năm qua. Quân ủy Trung 
ương, Bộ Quốc phòng 
tin tưởng vào khả năng 
và tinh thần trách nhiệm 
của các nhà khoa học và 
tập thể thầy thuốc Bệnh 
viện TWQĐ 108. Thượng 
tướng đánh giá cao sự 
chủ động và nỗ lực phấn 

đấu vươn lên của Bệnh viện trong tập trung 
nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ điều 
trị, đa dạng hóa các loại hình khám chữa 
bệnh, xây dựng Bệnh viện TWQĐ 108 sớm 
trở thành Bệnh viện thông minh, mang đẳng 
cấp quốc tế. Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, 
Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện tiếp tục 
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Quân 
ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển 
ngành Quân y theo hướng: Đoàn kết, sáng 
tạo, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh nghiên 
cứu, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật; Tập 
trung giữ vững và nâng cao toàn diện chất 
lượng chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, bảo đảm yêu 
cầu phát triển của bệnh viện hạng đặc biệt, 
xứng đáng là một trong những trung tâm y 
học hàng đầu của quân đội và quốc gia; Xây 
dựng chiến lược phát triển Bệnh viện trở 
thành bệnh viện thông minh, hiện đại, đạt 
đẳng cấp quốc tế. Đồng thời, kết hợp chặt 
chẽ giữa khám bệnh với nghiên cứu khoa 
học và huấn luyện đào tạo; giải quyết tốt 
các bệnh thời bình, ứng phó các tình huống 
khẩn cấp và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; 
Tập trung lãnh đạo xây dựng Bệnh viện vững 
mạnh toàn diện, phát triển vững chắc, chú 
trọng giáo dục y đức, xây dựng tác phong 
chuyên nghiệp trong khám và điều trị, lấy 
người bệnh làm trung tâm. 

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân Ủy TW,  
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội 

5S Ố � 7 � N Ă M � 2 0 2 0



Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, sau đại 
hội, Đảng ủy Bệnh viện nhiệm kỳ mới cần 
sớm ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm 
túc chương trình hành động, quy chế làm 
việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác 
trọng yếu; xây dựng kế hoạch, phân công 
trách nhiệm cụ thể và phát huy tốt vai trò 
của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực 
hiện, để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh 
nhiệm kỳ mới viện sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 
đại hội và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 
17 đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất 
năng lực, đạo đức để lãnh đạo đảng bộ bệnh 
viện thực hiện xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2020 – 2025; Đại hội đã bầu 03 đại biểu chính 
thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Thành công của Đại hội là kết quả của sự 
quan tâm chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung 
ương, Tổng cục Chính trị và sự giúp đỡ hướng 
dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, 

đồng thời là kết quả của quá trình chuẩn bị 
công phu, nghiêm túc của Đảng ủy và các cơ 
quan chức năng của Bệnh viện, sự đóng góp 
công sức, trí tuệ của cấp ủy, chỉ huy các cấp 
và cán bộ, đảng viên các đơn vị trong toàn 
Bệnh viện.

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm 
xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, toàn 
Đảng bộ Bệnh viện nêu cao tinh thần đoàn 
kết, khắc phục khó khăn, đề cao trách 

nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện 
lần thứ XXXIV đã đề ra, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân 
đội lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng.

An�Ng�c,�Mai�Chi,�
Truyền�thông,��

Bệnh�viện�TWQĐ�108

BCH Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
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Năm 2018, Bộ Quốc phòng ban hành Văn 
bản số 14150/KH-BQP về việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 
các hoạt động liên quan đến giải quyết 
thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng 
giai đoạn 2019-2023. Thực hiện chủ trương 
trên, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiến hành cải 
cách hành chính với việc xây dựng và áp 
dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 
ISO 9001:2015 trong hoạt động điều hành 
khám chữa bệnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc 
Bệnh viện đã quan tâm lãnh đạo xây dựng 
Hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị 
của Bệnh viện. Đến nay, Bệnh viện có 14 
đơn vị thuộc khối cơ quan, 02 khoa cận lâm 
sàng và 02 khoa lâm sàng được công nhận 
hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 
9001:2015. Đặc biệt có 14 đơn vị đã được 
công nhận đạt ISO 9001:2015 vào năm 
2017 và đã qua chu kỳ đánh giá sau 3 năm.  

Đoàn công tác của Tổng cục tiêu chuẩn và đo lường chất 
lượng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với đại diện Bệnh 

viện và 2 Khoa Hồi sức Tích cực, Khoa Hồi sức Tim mạch

Hai�kHoa�lâm�sàng�trong�quân�đội�
được�cấp�cHứng�nHận�đạt�tiêu�cHuẩn�

��2����������

Ngày 22/7, Tổng cục tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 
chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Khoa 
Hồi sức Tích cực và Khoa Hồi sức Tim mạch của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây 
là 02 khoa lâm sàng đầu tiên trong Quân đội được đánh giá và cấp chứng nhận này.

ISO 9001: 2015 là Hệ thống quản lý chất 
lượng được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc 
tế ISO ban hành ngày 15/09/2015. Đây là 
phương pháp làm việc khoa học, được xem 
như một quy trình công nghệ quản lý mới, 
giúp các tổ chức chủ động, sáng tạo, đạt hiệu 
quả cao trong hoạt động. Quản lý chất lượng 
là tập hợp những hoạt động của chức năng 
quản lý chung, xác định chính sách chất 
lượng, mục đích và trách nhiệm, thực hiện 
chúng thông qua các biện pháp như lập kế 
hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo 
đảm chất lượng và cải tiến chất lượng trong 
khuôn khổ hệ thống chất lượng. 

Khoa Hồi sức tích cực – Chuẩn hóa trên nền 
tảng lịch sử vững chắc 

Đối với một khoa có bề dày truyền thống hơn 
50 năm như Khoa Hồi sức Tích cực, việc chuẩn 
hóa các quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế 
được thực hiện một cách chặt chẽ. Khoa có 
đội ngũ nhân viên đa phần là các bác sĩ, điều 
dưỡng trẻ tuổi nên để hoạt động điều trị đạt 
hiệu quả cao, chất lượng chuyên môn tốt thì 
việc áp dụng theo quy trình là rất quan trọng. 
Mỗi nhân viên khi mới về Khoa sẽ được phân 
công nhiệm vụ và được tập huấn thực hiện 
các quy trình khám chữa bệnh được áp dụng 
tại Khoa. Từ đó tạo nền nếp làm việc khoa 
học, tránh đi vào lối mòn sai lầm, không khoa 
học, phán đoán chủ quan. Bên cạnh đó, nhân 
viên mới về Khoa sẽ được yêu cầu lập hồ sơ lý 
lịch cá nhân và lưu trữ đầy đủ các quyết định 
bổ nhiệm, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, 
chứng nhận đào tạo liên tục, nguyện vọng 
đào tạo trong thời gian tiếp theo…
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Chuyên viên của Tổng cục tiêu chuẩn và đo lường chất 
lượng Bộ Khoa học và Công nghệ tham quan, đánh giá 

các tiêu chí tại Khoa Hồi sức Tích cực

Trong quá trình cấp cứu, điều trị đòi hỏi phải 
tiến hành nhanh chóng, chính xác vì tình 
trạng người bệnh có thể diễn biến xấu đi rất 
nhanh nếu nhân viên y tế chậm trễ. Do đó, 
Khoa Hồi sức Tích cực đã xây dựng quy trình, 
tiếp nhận bệnh nhân, chuyển khoa, chuyển 
viện, quy trình chuyên môn đến quy trình 
quản lý trang bị, vật tư y tế, thuốc. Đặc biệt, 
quy trình quản lý trang thiết bị đang được 
thực hiện rất khoa học tại Khoa, tất cả các 
thiết bị đều được đánh mã riêng biệt, có sổ 
theo dõi lý lịch thiết bị, các thiết bị đo lường 
đều được hiệu chuẩn, kiểm định đúng theo 
quy định. Việc thực hiện theo quy trình ISO 
giúp mọi hoạt động trong Khoa được vận 
hành một cách trôi chảy, những vấn đề không 
phù hợp được nhanh chóng phát hiện, khắc 
phục và phòng ngừa với mục tiêu cuối cùng 
là đảm bảo an toàn, hiệu quả trong chăm sóc, 
điều trị người bệnh.

Giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015 của Khoa Hồi sức Tích cực

Việc kiểm soát tài liệu tại Khoa Hồi sức Tích cực 
được thực hiện theo quy trình cụ thể, các tài 

liệu đều được kiểm soát chặt chẽ, có đánh số 
thứ tự và được đóng dấu xác thực. Qua đó, việc 
tra xét các tài liệu khi cần trở nên dễ dàng hơn, 
tiện lợi hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Đối với 
một khoa đã xây dựng và phát triển hơn nửa 
thế kỷ, kiểm soát tài liệu là khâu đặc biệt có ý 
nghĩa, giúp Khoa tạo lập được một kho tài liệu 
khổng lồ, từ đó có cái nhìn xuyên suốt và nâng 
cao chất lượng phục vụ cho người bệnh. 

Với nỗ lực của tập thể nhân viên Khoa Hồi sức 
Tích cực và định hướng phát triển rõ ràng, Khoa 
đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu 
và khen thưởng cao quý, bao gồm: 01 Huân 
chương Bảo vệ tổ quốc hạng 2 (2019); 01 Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen 
của Bộ Quốc phòng; 4 lần được tặng cờ thi 
đua của Bệnh viện (2015, 2017, 2018, 2019), 
01 danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (2016).

Xây dựng Khoa Hồi sức Tim mạch đạt 
chuẩn quốc tế từ những bước đầu

Hồi sức Tim mạch là Khoa chuyên sâu, tuyến 
cuối của Quân đội về điều trị cấp cứu, hồi sức 
các bệnh lý tim mạch. Đây là một chuyên khoa 
mũi nhọn, bản lề trong điều trị các bệnh tim 
mạch, hỗ trợ các khoa trong chuyên ngành 
tim mạch một cách hiệu quả. Tuy nhiên không 
phải đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh nào cũng 
có Khoa Hồi sức Tim mạch. Khoa Hồi sức Tim 
mạch của Bệnh viện TWQĐ 108 được thành 
lập vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, đây là một 
hướng đi phù hợp với phương châm và định 
hướng “Chuyên sâu-Chuyên tâm-Vươn tầm 
quốc tế” của Bệnh viện.

Ban Giám đốc Bệnh viện tham dự giao ban cùng khoa 
trong ngày đầu nhận bệnh nhân
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Xác định hồi sức tim mạch là một chuyên 
ngành rất phức tạp, liên quan đến sinh mệnh 
của người bệnh với nhiều kỹ thuật hiện đại, 
khó và chuyên sâu nên Ban Giám đốc Bệnh 
viện đã lãnh đạo Viện Tim mạch triển khai 
ngay việc đào tạo toàn diện cho chuyên 
ngành từ rất sớm. Một năm kể từ khi có quyết 
định thành lập, Bệnh viên đã lựa chọn các kíp 
bác sĩ, điều dưỡng đi học tập về chuyên môn, 
tổ chức, quản lý tại các trung tâm Hồi sức 
tích cực lớn trong và ngoài nước. Từ những 
kinh nghiệm đúc rút qua quá trình học tập và 
thực hiện các quy định của Bộ Y tế, Khoa đã 
chủ động xây dựng các quy trình, hệ thống 
liên quan đến hoạt động chẩn đoán, điều trị 
cho bệnh nhân hồi sức tim mạch. Khoa phân 
công cho từng cá nhân chuẩn bị từng mục, 
sau đó thống nhất trong khoa. Do đó, khi bắt 
đầu nhận bệnh nhân, Khoa đã áp dụng ngay 
từ đầu quy trình chẩn đoán, điều trị xây dựng 
trước đó. 

Giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 của Khoa Hồi sức Tim mạch

TS. Đặng Việt Đức – Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi 
sức Tim mạch chia sẻ: “Mặc dù là một Khoa 
mới thành lập nhưng với sự chuẩn bị kỹ 
lưỡng và việc xác định phương pháp làm việc 
khoa học theo quy trình, hệ thống đã giúp 
ích rất nhiều trong vận hành Khoa. Từ những 

chi tiết rất nhỏ là thiết kế bảng đầu giường, 
Khoa đã tham khảo hơn một chục mẫu bảng 
đầu giường của nhiều trung tâm khác nhau, 
từ đó nghiên cứu và xây dựng bảng phù hợp 
với đặc điểm của Khoa Hồi sức Tim mạch – 
Bệnh viện TWQĐ 108”. 

Đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
là thành quả đầu tiên của Khoa Hồi sức Tim 
mạch sau gần 3 tháng hoạt động, thể hiện sự 
nghiêm túc, cố gắng không ngừng của Khoa. 
Trong tương lai Khoa sẽ tiếp tục hoàn thiện, 
phát triển để nâng cao chất lượng khám, 
điều trị và chăm sóc người bệnh, góp phần 
xây dựng Bệnh viện chuyên sâu, trở thành cơ 
sở uy tín cho toàn quân và toàn dân.

Việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
là bước tiến quan trọng trong cải tiến chất 
lượng hoạt động quản lý và chuyên môn 
của Bệnh viện góp phần nâng cao uy tín của 
Bệnh viện đối với cơ quan quản lý, các đối tác 
trong và ngoài nước; khẳng định vị trí, vai trò 
của Bệnh viện trong việc hòa nhập, tiếp cận 
phương pháp quản lý tiên tiến của quốc tế; 
thể hiện tính công khai, minh bạch của mọi 
hoạt động để người bệnh, đối tác của Bệnh 
viện biết được cán bộ/nhân viên nào đang 
giải quyết chính sách ở giai đoạn nào và kết 
quả ra sao… Đặc biệt, đây là cam kết không 
ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, lấy 
người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động 
trong Bệnh viện, luôn luôn cải tiến đổi mới, 
từ đó làm cho người bệnh ngày càng hài lòng 
hơn khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện 
TWQĐ 108.

Mai�Hằng�
Truyền�thông��

Bệnh�viện�TWQĐ�108�
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Ngày 01 tháng 4 năm 1951, Bệnh viện Trung 
ương Yên Trạch - tiền thân Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 được thành lập tại xã Yên 
Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 
Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, 
từ một phân viện quân y, tổ chức nhỏ, gọn, 
trang bị khiêm tốn, kỹ thuật giản đơn, Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 đã trưởng 
thành, lớn mạnh trở thành một trong 5 Bệnh 
viện hạng đặc biệt quốc gia, Bệnh viện đa 
khoa, chuyên khoa sâu, Bệnh viện tuyến cuối 
toàn quân với 02 lần được phong tặng danh 
hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, 
công tác “đền ơn đáp nghĩa” luôn được Đảng 
uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện hiệu quả. 

Đoàn công tác Bệnh viện TWQĐ 108 cùng các cán bộ của 
huyện Phú Lương và xã Yên Trạch,  thắp hương tưởng 

nhớ công ơn các liệt sĩ tại nghĩa trang xã Yên Trạch

Đại diện Bệnh viện TWQĐ 108 cùng cán 
bộ huyện Phú Lương và xã Yên Trạch thắp 
hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng 
liệt sỹ đã xả thân hy sinh vì độc lập tự do của 
đất nước. 

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI

Trong những ngày tháng 7 nghĩa tình, cả dân tộc ta hướng về kỷ niệm 73 năm Ngày 
thương binh, liệt sỹ , Ngày 27/7/2020 Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức đoàn công tác về 
nguồn, viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm và tặng quà tri ân các đối tượng chính sách xã 
Yên Trạch, Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Đại tá Đào Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị  
Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu tại buổi gặp mặt 

Trong buổi gặp mặt tặng quà các đối tượng 
chính sách tại UBND xã Yên Trạch, Đại tá Đào 
Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh 
viện thay mặt Bệnh viện TWQĐ 108 phát 
biểu:“ Thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”,  vào ngày 27/7 hàng năm đoàn công 
tác của Bệnh viện TWQĐ 108 lại về thăm, tặng 
quà, tri ân, các đồng chí thương binh, bệnh 
binh, thân nhân liệt sỹ và những người có công 
của xã Yên Trạch. Đây là một niềm vinh dự, tự 
hào của những người chiến sĩ quân y được về 
với cội nguồn nơi chôn nhau cắt rốn của mình”.   

Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Huyện ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cảm ơn Bệnh viện 

và những người có công với cách mạng
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Tại Lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ, Đồng 
chí Nguyễn Thúy Hằng, Huyện ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND Huyện Phú Lương phát biểu: 
“Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lương 
xin gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ Bệnh viện 
TWQĐ 108 và gửi lời thăm hỏi tri ân đến các 
bác, các anh là thương binh, bệnh binh,  những 
người có công của xã Yên Trạch. Chúng tôi luôn 
dõi theo, ủng hộ và cảm ơn các hoạt động của 
Bệnh viện với địa phương. Xin chúc Bệnh viện 
sẽ ngày càng phát triển hơn nữa cũng như giữ 
mãi sợi dây gắn bó tình cảm với những thương 
binh, gia đình liệt sĩ nói riêng và bà con xã Yên 
Trạch nói chung”.

Trong chuyến đi này, Bệnh viện đã hỗ trợ 350 
triệu đồng  để xã Yên Trạch khởi công tu sửa, 
cải tạo nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ, thể 
hiện tấm lòng tri ân của các bộ, nhân viên 
Bệnh viện đối với địa phương.

Nhân dịp ngày  27/7 năm nay, cán bộ, nhân 
viên Bệnh viện TWQĐ 108 đã ủng hộ quỹ 
“Đền ơn đáp nghĩa”  và vận động các đơn vị, cá 
nhân ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ 
“Công tác xã hội” được hơn 1 tỉ đồng; Bệnh 
viện đã tổ chức đoàn công tác 30 bác sỹ, điều 
dưỡng đến  khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 
cho hơn 1.500 thương bệnh binh, gia đình 
liệt sĩ và người có công của  6 xã, phường trên 
địa bàn Thủ đô Hà Nội; Thăm hỏi, tặng quà 
các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng; 
Tới thăm và  tặng quà 159 đồng chí là thương 
binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đang điều 
trị tại Bệnh viện….Tổng trị giá cho các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa của Bệnh viện năm 
2020 là hơn 1 tỉ đồng.  Các hoạt động trên 
xuất phát từ tình cảm và tấm lòng biết ơn của 
lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, nhân viên Bệnh 
viện đối với các anh hùng liệt sỹ và người có 
công, mong muốn đóng góp cùng các đơn 
vị địa phương thực hiện ngày càng tốt hơn 
chính sách hậu phương quân đội, thắt chặt 
thêm tình đoàn kết quân - dân.

Đoàn công tác Bệnh viện TWQĐ 108 cùng các cán bộ của 
huyện Phú Lương thắp hương tưởng nhớ công ơn 

các liệt sĩ tại nghĩa trang xã Yên Trạch

Đại tá Đào Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị 
thay mặt Bệnh viện tặng quà các bác thương bệnh binh, 

thân nhân liệt sĩ tại xã Yên Trạch.

Mai�Chi�
Truyền�thông�

Bệnh�viện�TWQĐ�108

�
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Y HỌC VÀ CUỘC SỐNG

Cầm A sinh ra và lớn lên tại một bản làng 
nghèo khó, dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. Năm học 
lớp 10, em thấy bị đau khi ngồi học bài, đỏ ở 
vùng xương cùng cụt. Thời gian đầu em vẫn 
chịu đựng, đến khi không chịu đựng được nữa 
mới đi khám ở bệnh viện tỉnh. Các bác sỹ chẩn 
đoán bị viêm cơ và cho thuốc uống trong 
vài tháng. Nhưng uống thuốc thì đỡ, đến khi 
hết thuốc lại đau. Sau 6-7 tháng, bệnh nhân 
đi khám lại với tình trạng đau, bí tiểu, bụng 
chướng khó thở, khối u lồi ra trước và sau, cân 
nặng giảm từ 52kg xuống chỉ còn hơn 20kg. 

Theo thời gian, khối u xương vùng cùng cụt 
ngày càng lớn, có kích thước 21x21x15 cm, 
đè đẩy tử cung, bàng quang ra trước ra sau và 
xuống tầng sinh môn. Khối u đè ép vào niệu 
quản bên phải khiến thận phải teo, có ranh 
giới rõ với các phần xung quanh.

ca�pHẪu�tHuật�tHànH�cÔng�cẮt�kHỐi�u�
kHỔng�lỒ�VÙng�XưƠng�cÙng�c�t

Ngày 5/5/2020, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận bệnh nhân Cầm Thị A (Nữ, 25 tuổi, dân 
tộc Thái, tỉnh Sơn La) chịu đựng khối u rất lớn vùng xương cùng hơn 10 năm nay, khối u 
đè ép nặng vào trực tràng, bàng quang khiến bệnh nhân bị rối loạn chức năng đại tiện, 
tiểu tiện nghiêm trọng.

Khối u gây tổn thương phức tạp vì kích 
thước quá lớn đè ép vào rất nhiều tạng phía 
trước trong ổ bụng như: đại trực tràng, bàng 
quang, niệu quản, tử cung buồng trứng, các 
mạch máu lớn và các dây thần kinh cùng cụt. 
Nếu phẫu thuật thì sẽ gặp rất nhiều nguy 
cơ tai biến, biến chứng, thậm chí có thể tử 
vong. Vì đây là khối u xương rất lớn nên khi 
đục cắt chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng chảy 
máu khó kiểm soát, phải truyền khối lượng 
máu rất lớn, dễ xảy ra biến chứng tim mạch 
như ngừng tim, rối loạn đông máu. Sau phẫu 
thuật, có thể xảy ra tình trạng nhiễm trùng 
vết mổ do vết mổ rất rộng và dài cả ở phía 
trước bụng và vùng mông, có nguy cơ suy 
kiệt, tắc ruột.

Bệnh nhân Cầm Thị A quyết tâm để phẫu 
thuật, tuyệt đối tin tưởng vào trình độ 

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) trước phẫu thuật Hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) sau phẫu thuật
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chuyên môn, sự tận tâm, bàn tay khéo léo 
của các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 và chấp 
nhận mọi rủi ro có thể xảy ra. Cầm A cũng thổ 
lộ mong muốn với mẹ, sẽ đề nghị hiến tạng 
nếu chẳng may ca mổ không thành công. 
Mặc dù bố mẹ không đồng ý, vượt qua hủ tục 
phải chôn đầy đủ bộ phận cơ thể của người 
dân vùng núi, Cầm A cương quyết làm thủ 
tục hiến tạng. Em chia sẻ “Em sống đến bây 
giờ cũng là may mắn rồi, em nghĩ rồi, em để 
lại được cho đời cái gì thì quý cái đó, các bộ 
phận khác em không biết, nhưng ít ra, mắt 
em vẫn còn nhìn rõ thì em vẫn có thể cho 
người khác”.

Các bác sỹ nhận định đây là một ca rất đặc 
biệt, đã tiến hành hội chẩn nhiều lần, chụp 
chiếu để tìm ra phương án phù hợp, cân nhắc 
mổ từ phía trước, hay phía sau vì khối u qua 
9-10 năm đã rất to, chèn ép hết các cơ quan ở 
phần bụng dưới và khả năng khi mổ mất máu 
rất nhiều… Cũng có ý kiến cho rằng không 
nên thực hiện ca mổ vì rủi ro cao, nhưng với 

sự quyết tâm của các bác sĩ trong bệnh viện, 
các chuyên khoa đã phối hợp đánh giá, đề 
xuất phương án phẫu thuật tối ưu nhất. Hội 
chẩn lần cuối kết luận phẫu thuật cắt bỏ toàn 
bộ khối u. 

Ngày 15/6/2020, kíp phẫu thuật gồm 
gần 30 bác sĩ với các chuyên khoa: chấn 
thương, ngoại lồng ngực, ngoại tiêu hóa, 
ngoại tiết niệu, sản, gây mê, hồi sức (các 
phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê) tiến 
hành ca phẫu thuật. 

Ca mổ kéo dài hơn 11 tiếng, kíp mổ đã cắt 
được trọn vẹn toàn bộ khối u, phần xương 
cùng còn lại vẫn đảm bảo độ vững của khớp 
cùng chậu. Bệnh nhân được chuyển về khoa 
Hồi sức tích cực để theo dõi và chăm sóc 
trong 1 tuần. 

Hội chẩn lần hai Bệnh viện nhằm tìm ra phương pháp điều trị tối ưu
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Khối u “khổng lồ” được lấy ra

TS. Phan Trọng Hậu, Chủ nhiệm khoa Chấn 
thương Chỉnh hình cột sống, Viện Chấn 
thương Chỉnh hình cho biết: “Trong quá trình 
phẫu thuật, tình trạng chảy máu khó kiểm 
soát từ trong ổ bụng do chảy máu từ diện cắt 
xương và một số tĩnh mạch gần u, chúng tôi 
phải lật sấp ngửa bệnh nhân 3 lần để vừa cầm 
máu, vừa cắt u. Lượng máu phải truyền ngay 
trong phẫu thuật lên đến 23 lít khối hồng cầu, 
huyết tương tươi và khối tiểu cầu, chưa tính 
đến các loại dịch truyền khác. Các phẫu thuật 
viên đã cắt một phần đại tràng, làm hậu môn 

nhân tạo, sắp xếp lại các 
quai ruột và xoay vạt cơ 
mông hai bên để che 
phủ ổ khuyết hồng phần 
mềm sau cắt u”. 

Đây là trường hợp rất 
hiếm gặp, khối u xương 
rất lớn vùng xương 
cùng. Cần phải có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa 
nhiều chuyên khoa và sự 
quyết tâm cao độ của cả 
kíp phẫu thuật viên và 
các bác sĩ, điều dưỡng 
khoa gây mê hồi sức. Kết 
quả hiện tại sau mổ hơn 
1 tuần, bệnh nhân hồi 
phục, ăn uống được, tập 

ngồi dậy, đã rút tất cả các ống dẫn lưu, vết 
mổ còn thấm dịch máu, hậu môn nhân tạo 
lưu thông, đi tiểu qua sonde.

U xương sụn là sự quá phát của xương và sụn 
ở gần các đầu xương, gần với sụn phát triển 
của xương (sụn tiếp). Sự quá phát này có thể 
gặp ở bất cứ xương nào có bản sụn phát triển 
như xương dài (xương đùi, xương chầy, xương 
cánh tay và các xương cẳng tay), xương chậu 
hoặc xương bả vai. U xương sụn là tổn thương 
lành tính thường gặp nhất của các xương đang 
phát triển. Tổn thương này thường gặp trong 
quá trình phát triển của hệ xương, tức là lứa 
tuổi từ 10 đến 25 tuổi. Tần suất gặp ở nam và 
nữ là như nhau. Cho đến nay, phẫu thuật là 
phương pháp điều trị chủ yếu.

Duy�Th�y�-�An�Ng�c,

Truyền�thông��
Bệnh�viện�TWQĐ�108

Ban Giám đốc Bệnh viện thăm hỏi, động viên bệnh nhân sau phẫu thuật
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Ở Việt Nam, theo thống kê của Hội tĩnh mạch 
học thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ người bị 
suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới chiếm vào 
khoảng 5-8% những người trưởng thành. 
Trên thực tế bệnh cũng rất  thường gặp 
nhưng chưa thực sự có được sự chú ý của cả 
thầy thuốc và bệnh nhân. Cho đến nay chưa 
có một thống kê đầy đủ về loại bệnh này. Tuy 
nhiên theo dự đoán của các chuyên gia y tế, 
bệnh sẽ gia tăng cùng với sự phát triển của 
nền kinh tế và thay đổi nếp sống ở nước ta.

Suy tĩnh mạch là gì?

Trong điều kiện sinh lý bình thường, máu hệ 
tĩnh mạch lưu chuyển từ hai chân về tim theo 
chiều từ dưới lên trên, ngược theo chiều của 
trọng lực, dù cơ thể đang ở tư thế đứng nhờ 
vào hệ thống van trong lòng tĩnh mạch. Khi 
các hệ thống van này bị hư hỏng, suy yếu, 
ngoài dòng máu sinh lý nói trên, trong lòng 
tĩnh mạch sẽ xuất hiện các dòng máu chảy 
theo chiều ngược lại, gọi là dòng trào ngược. 
Chính dòng trào ngược này gây ra các triệu 
chứng suy tĩnh mạch chân: Đau, nặng, mỏi, 
vọp bẻ, phù chân…

Mức độ nguy hiểm của bệnh

Trước tiên là các biến chứng về rối loạn huyết 
động học: Cẳng chân bệnh nhân bị sưng to, 
có triệu chứng đau buốt mặt sau cẳng chân, 
chuột rút về đêm.

- Nặng hơn bệnh nhân có thể bị viêm tắc tĩnh 

suY�tĨnH�mạcH�
làm�giẢm�cHất�lượng�cuộc�sỐng

Ở các nước tiên tiến như châu Âu và Mỹ, bệnh lý tĩnh mạch có một ý nghĩa y tế - xã 
hội khá quan trọng vì bệnh rất thường gặp. Theo các thống kê ở Pháp, bệnh suy tĩnh 
mạch mạn tính chiếm đến 1% ở nam giới và 4,5% nữ giới ở tuổi trưởng thành, trong 
đó có hơn 70% là nữ và khoảng 35% ở những người đang làm việc. Tại Hoa Kỳ, theo 
thống kê, có tới 10-30% người lớn mắc bệnh này, làm tiêu tốn hàng tỷ USD và hơn 1 
triệu ngày công lao động hàng năm.

mạch, chân nóng, sưng đỏ, các tĩnh mạch 
nông nổi rõ và viêm cứng.

- Giai đoạn cuối cùng có thể diễn tiến đến 
tình trạng giãn to toàn bộ hệ tĩnh mạch, các 
tĩnh giãn rất lớn, ứ trệ tuần hoàn và rối loạn 
dinh dưỡng của da chân phía dưới gây viêm 
loét, nhiễm trùng rất khó điều trị.

- Cục thuyên tắc có thể tách rời khỏi thành 
tĩnh mạch, đi về tim và gây thuyên tắc động 
mạch phổi, một biến chứng rất nặng có thể 
đưa đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Các yếu tố nguy cơ

- Trên thực tế không phải người nào cũng có 
khả năng bị bệnh này, chỉ có một số người 
thuộc nhóm có nguy cơ cao là hay bị. Di 
truyền là mẫu số chung cho những bệnh 
nhân này, trong thực hành bệnh viện hàng 
ngày chúng tôi nhận thấy có một số người 
về di truyền dễ bị mắc bệnh hơn những 
người khác, nguyên nhân do những thay đổi 
về enzyme trong mô liên kết. Nữ thường bị 
nhiều hơn nam do ảnh hưởng của nội tiết tố 
nữ, thai nghén lên thành tĩnh mạch, do phải 
đứng lâu trong một số ngành nghề đặc biệt 
như bán hàng, thợ dệt, do khối lượng cơ thấp 
hoặc dùng giày không thích hợp.

- Tăng trọng quá mức cũng là một yếu tố 
nguy cơ vì lực tác động từ phía trước để hút 
máu về bị giảm và các dòng trào ngược ly 
tâm phát sinh do gia tăng áp lực từ ổ bụng.
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- Chủng tộc có ít nhiều ảnh hưởng đến 
bệnh này trừ khi chúng được kết hợp với sự 
phát triển về kinh tế và thay đổi cách sống. 
Tại Pháp cộng đồng người dân di cư đến từ 
các nước vùng bắc Phi rất hay bị bệnh giãn 
tĩnh mạch, đa số họ đều là những người dân 
nghèo, sống trong những điều kiện vật chất 
thiếu kém và phải làm những việc nặng nhọc, 
đứng lâu, nhiệt độ cao ở vùng chân: Nội trợ, 
giặt quần áo, thợ dệt, tài xế v.v…

- Thuốc ngừa thai do sử dụng nội tiết tố nên 
cũng là một yếu tố nguy cơ như thai nghén, 
những phụ nữ trẻ làm việc văn phòng phải 
đứng hay ngồi nhiều, những người béo phì 
và những bệnh nhân lớn tuổi.

Dấu hiệu nhận biết và triệu chứng bệnh 

Các triệu chứng thường gặp nhất trong giai 
đoạn đầu là phù hai chi dưới đi kèm với cảm 
giác nặng, chuột rút về ban đêm, triệu chứng 
này sẽ bớt khi bệnh nhân kê chân cao buổi 
tối khi đi ngủ. Về sau các triệu chứng nặng 
dần và xuất hiện các mảng rối loạn dinh 
dưỡng trên da và các tĩnh mạch giãn dần, nổi 
ngoằn ngoèo, có thể có những đợt viêm tắc 
tĩnh mạch với các triệu chứng nhiễm trùng 
toàn thân như sốt cao, môi khô, lưỡi dơ và 
tại chỗ tĩnh mạch bị viêm đỏ, bên trong lòng 
xuất hiện những cục thuyên tắc cứng v.v…

Chẩn đoán suy tĩnh mạch

Việc xác định chẩn đoán chủ yếu dựa vào 
khám lâm sàng bao gồm nhìn thấy những 
đoạn tĩnh mạch bị giãn, ngoằn ngoèo, da 
đổi màu, rối loạn dinh dưỡng, loét và sự xuất 
hiện của các u máu.

Sờ để biết được độ cứng của phần mềm, đặc 
biệt là vùng trước xương chày, so sánh cả hai 
bên. Ngoài ra có thể sờ thấy cả một đoạn tĩnh 
mạch cứng, phù nề, các cục thuyên tắc và xác 
định nhiệt độ của da.

Với các thầy thuốc chuyên khoa có thể áp 
dụng một số thủ thuật để đánh giá tình trạng 
của các van tĩnh mạch hiển trong như: Thủ 

thuật Schwarz, thủ thuật ho, thủ thuật Tren-
delenburg và thủ thuật Perthe.

Cuối cùng chẩn đoán được xác định bằng 
siêu âm Doppler màu mạch máu, với phương 
pháp này cho phép chúng ta xác định được 
những rối loạn huyết động học, tình trạng 
của các van tĩnh mạch, mức độ giãn của tĩnh 
mạch và các cục thuyên tắc trong lòng mạch 
để từ đó có thái độ điều trị đúng đắn.

Hình ảnh suy tĩnh mạch nông chi dưới

Điều trị suy tĩnh mạch chi dưới

Có 5 phương pháp điều trị chính nhằm kiểm 
soát hay chặn đứng sự trào ngược, loại bỏ 
trào ngược từ các tĩnh mạch nhánh và từ các 
mạch nối, cuối cùng là ngăn ngừa sự tràn 
ngập mô kẽ do dịch thấm ra từ các vi quản.

Phòng ngừa: Phương pháp này nhằm chặn 
đứng sự trào ngược và làm cho các lực tác 
động lên dòng chảy của tĩnh mạch được tốt 
hơn. Bao gồm: Để chân cao khi nằm nghỉ, tập 
cơ mạnh hơn, tránh đứng hay ngồi lâu, mang 
vớ thun hay quấn chân bằng băng thun, sửa 
lại vị trí bàn chân đối với các dị tật, tránh béo 
phì, tập hít thở sâu, ăn chế độ có nhiều chất 
xơ để tránh táo bón v.v…

Băng ép nhằm phục hồi áp suất chênh lệch 
giữa hai hệ thống tĩnh mạch nông và sâu 
thông qua hệ thống xuyên, giảm đường kính 
của lòng tĩnh mạch để tăng khả năng vận 
chuyển khi nghỉ ngơi cũng như khi gắng sức.

Điều trị nội khoa với các thuốc làm bền thành 
mạch như Da�on, Rutin C, Veinamitol v.v…
nhưng phần lớn chỉ có tác dụng trong giai 
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đoạn đầu của giãn tĩnh mạch. Một số thầy 
thuốc chuyên khoa còn áp dụng phương 
pháp tiêm gây xơ tại chỗ với các thuốc làm 
xơ hóa lòng mạch máu.

Can thiệp đốt tĩnh mạch bằng laser và sóng 
cao tần, bơm keo tĩnh mạch bị suy là những 
phương pháp hiện đại cho kết quả rất tốt, 
loại bỏ hoàn toàn dòng trào ngược.

Phẫu thuật với hai phương pháp chính: Lấy 
bỏ các tĩnh mạch nông bị giãn gọi là phương 
pháp Stripping bằng một dụng cụ chuyên 
dùng cho phép rút các tĩnh mạch như chúng 
ta làm lòng gà và phương pháp Chivas lấy các 
đoạn tĩnh mạch bị giãn của hệ thống xuyên, 
đây là phương pháp điều trị khá triệt để có tỷ 
lệ tái phát thấp nhất. Ngoài ra hiện nay người 
ta còn áp dụng phương pháp làm lạnh với 
Nitơ lỏng âm 90 độ C để làm nghẹt lòng tĩnh 
mạch qua một ống thông trong lòng tĩnh 
mạch, tuy nhiên phương pháp này cho tỷ lệ 
tái phát khá cao đến 30% các trường hợp.

Việc điều trị bệnh suy tĩnh mạch mạn tính chi 
dưới đòi hỏi sự kết hợp giữa dùng thuốc, can 
thiệp, phẫu thuật và tập vật lý trị liệu tại các 
trung tâm chuyên sâu về bệnh này như Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108.

Những môn thể thao nên và không nên 
tập luyện 

Phòng ngừa: Phương pháp này nhằm chặn 
đứng sự   trào ngược và làm cho các lực tác 
động lên dòng chảy của tĩnh mạch được tốt 
hơn. Bao gồm: Để chân cao khi nằm nghỉ, tập 
cơ mạnh hơn, tránh đứng hay ngồi lâu, mang 
vớ thun hay quấn chân bằng băng thun, sửa 
lại vị trí bàn chân đối với các dị tật, tránh béo 
phì, tập hít thở sâu, ăn chế độ có nhiều chất 
xơ để tránh táo bón v.v…

Khuyến cáo của bác sĩ về phòng tránh bệnh 

Muốn điều trị có kết quả, phải phát hiện sớm 
bệnh khi mà suy tĩnh mạch còn ở giai đoạn 
1-2. Việc phát hiện ra bệnh sớm, không chỉ 
hoàn toàn dưạ vào người thầy thuốc mà mỗi 
người trong chúng ta phải tự mình tìm hiểu 
cơ thể mình để xem có bị bệnh suy dãn tĩnh 
mạch hay không?

Các triệu chứng sớm của bệnh suy tĩnh mạch 
mạn tính thường là:

Mỏi chân, nhất là khi đi lại hay đứng nhiều; 
Sưng phù mắt cá chân: Phù xung quanh mắt 
cá và thấy rõ vào buổi tối. Khi thấy sưng phù, 
có thể bạn đã bị dãn tĩnh mạch với biểu hiện 
là các đường gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên 
da; Chuột rút về đêm; Cảm giác như có kiến 
bò và ngứa chân.

Khi có các dấu hiệu trên, bản thân chúng ta 
hay chúng ta phải tư vấn cho những người 
có các triệu chứng như vậy cần đi khám ở Bác 
sỹ chuyên khoa về tĩnh mạch học để được 
làm siêu âm Doppler màu tĩnh mạch vì đây 
là một xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh cơ 
bản cho kết quả chẩn đoán chính xác nhất.

Theo chúng tôi là những người thầy thuốc 
thì điều mấu chốt quan trọng nhất là phòng 
bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta hãy phòng 
bệnh giãn tĩnh mạch bằng các phương pháp 
rất đơn giản như tránh béo phì, tránh đứng 
lâu, tránh táo bón và làm tăng sức bền của 
thành mạch máu bằng tập thể dục, ăn các 
thức ăn giàu vitamin nhiều chất xơ v.v…

BS.�Lê�Duy�Thành,��
ĐD.�Nguyễn�Ng�c�Quân,�

ĐD.�Đỗ�Thị�Trang

Khoa�Nội�tim�m�ch,�
Bệnh�viện�TWQĐ�108
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Xử trí sớm và đúng cách viêm niêm mạc 
miệng sau hóa trị là vô cùng quan trọng, 
cần sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ điều 
trị, điều dưỡng chăm sóc và bệnh nhân. Bác 
sĩ Nguyễn Quỳnh Tú - Khoa Ung thư tổng 
hợp, Bệnh viện TWQĐ 108 đưa ra lời khuyên 
về phương pháp dự phòng và điều trị viêm 
niêm mạc miệng như sau:

Chăm sóc vệ sinh răng miệng đúng cách

- Đánh răng sau mỗi bữa ăn, tối thiểu 2 lần 
mỗi ngày

- Sử dụng bàn chải lông mềm mại và kem 
đánh răng không có chất ăn mòn (một số 
kem đánh răng có chất tẩy trắng răng có thể 
gây kích thích niêm mạc miệng của bạn).

- Vệ sinh răng giả sau mỗi bữa ăn, hạn chế 
sử dụng răng giả tối đa trong quá trình điều 
trị hóa chất (tháo bỏ trong lúc ngủ hay lúc 
không cần thiết).

kiểm�soát�Viêm�niêm�mạc�miệng�
do�tác�d�ng�pH��kHi�Hóa�trị

Hóa trị là khó khăn cho nhiều bệnh nhân ung thư bởi những tác dụng phụ do hóa 
chất mang lại. Trong đó viêm niêm mạc miệng là một tác dụng phụ thường gặp 
khiến bệnh nhân đau đớn, khó khăn trong ăn uống, giao tiếp, ảnh hưởng đến hiệu 
quả điều trị nếu để viêm nặng bắt buộc phải trì hoãn lịch truyền hóa chất. 

- Súc miệng sau mỗi bữa 
ăn và trước khi đi ngủ bằng 
dung dịch sôđa, hòa tan 1 
thìa muối sôđa (Natri Bi-
carbonat, có thể mua ở các 
hiệu thuốc) trong 2 tách 
nước (50ml).

- Không sử dụng các nước 
súc miệng có chứa cồn hay 
các chất có khả năng kích 
ứng niêm mạc miệng khác 
(có ở hầu hết các nước súc 
miệng phổ biến hiện nay, 
cần xem kỹ thành phần 
nước súc miệng trước khi 
sử dụng).

- Có thể sử dụng chỉ tơ nha khoa nếu việc đó 
không gây đau hay chảy máu.

- Chăm sóc môi bằng các loại kem dưỡng ẩm.

Lựa chọn khẩu phần ăn phù hợp

- Uống tối thiểu 2,5 – 3 lít nước mỗi ngày;

- Thực phẩm mềm, món ăn nhiều nước và dễ 
nuốt (cháo, súp, canh), hoa quả, món ăn lạnh 
(kem, sữa chua…);

- Không ăn các thức ăn rắn, có góc cạnh hoặc 
quá nóng, hay có gia vị gây kích ứng như quá 
nhiều muối, ớt, tiêu…

- Không ăn các loại hoa quả chua (chứa nhiều 
a xít) như cam, chanh, dứa, cà chua…

- Không uống  các loại nước gây kích ứng 
mạnh niêm mạc miệng như rượu, bia, nước 
nóng; không hút thuốc lá;

- Luôn giữ ẩm niêm mạc miệng bằng một số 
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cách như nhấp từng ngụm nhỏ nước (nước 
sôi để nguội, nước chè tươi) thường xuyên 
trong ngày (15-20 phút một lần); nhai kẹo 
cao su không đường giúp kích thích tiết nước 
bọt; ngậm viên nước đá nhỏ.

Điều trị viêm niêm mạc miệng và khẩu hầu

Điều trị bằng  súc miệng liên tục nước muối 
đẳng trương, soda hoặc bicarbonate đẳng 
trương. Giảm đau bằng thuốc tê tại chỗ: 
viscous lidocain  2% (Kamistad – Gel N). 
Dùng  thuốc kháng nấm (Mycostatin, �uco-
nazole), kháng sinh dự  phòng (amoxicilline 
+ clavulanic acid,   metronidazole) nếu kết 
quả lâm sàng nghi có nhiễm nấm hoặc bội 
nhiễm vi khuẩn kèm theo.

Trường hợp muộn có  giảm sắc tố, giãn mao 
mạch, mỏng niêm mạc cần giữ vệ sinh răng 
miệng cẩn thận vì không có điều trị đặc hiệu. 

Trường hợp loét niêm 
mạc kéo dài cần dùng 
thuốc giảm đau phù 
hợp, dùng oxy cao 
áp để tránh lộ xương, 
nguy cơ hoại tử xương. 

Đối với thanh quản: Cần 
đánh giá chỉ định mở 
khí quản dự phòng 
hoặc mở khí quản cấp 
cứu khi cần thiết.

Các phương pháp 
trên sẽ giúp cho 
người bệnh tránh 
được các phiền toái 
do viêm niêm mạc 
miệng đem lại, giúp 
cho việc truyền hóa 
chất trở nên dễ dàng 
hơn, nâng cao hiệu 

quả điều trị. Điều quan trọng là bệnh nhân 
phải luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe răng 
miệng và báo cáo sớm với bác sĩ điều trị để 
có được phương pháp điều trị sớm và hiệu 
quả, tránh để các biến chứng nặng của viêm 
niêm mạc miệng.

Khoa Ung thư Tổng hợp, Bệnh viện TWQĐ 
108 là một đơn vị chẩn đoán và điều trị ung 
thư. Chúng tôi luôn luôn theo sát từng triệu 
chứng của bệnh nhân để có phương án điều 
trị phù hợp cũng như phối hợp đa chuyên 
khoa để chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân 
trong và sau quá trình hóa trị liệu.

BS.�Nguyễn�Quỳnh�Tú

Khoa�Ung�thư�tổng�hợp�
Bệnh�viện�TWQĐ�108

Sinh hoạt khoa học của Viện Ung thư 
“Cập nhật kiến thức mới về chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư”
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Tháng 3/2020, Khoa Phẫu 
thuật Khớp, Bệnh viện TWQĐ 
108 tiếp nhận ông Nguyễn 
Đình T. (Nam, 70 tuổi, TP. Vinh, 
Nghệ An) với triệu chứng đau 
khớp vai phải 16 năm nay, 
bênh nhân đã điều trị nhiều 
lần, ở nhiều bệnh viện khác 
nhau. Ban đầu là dùng thuốc 
đông y, thuốc chống viêm, giảm đau, sau đó 
điều trị lý liệu nhiều lần, điều trị bài bản hàng 
chục năm không đỡ, sau đó bệnh nhân đi 
tiêm thuốc corticoid trược tiếp vào khớp vai 
cũng không có kết quả. 

Bệnh nhân đến với Khoa Phẫu thuật khớp 
sau nhiều năm điều trị dai dẳng với cái vai 
đau nhức cả ngày lẫn đêm, sút cân vì mất 
ngủ do đau, vai gần như đông cứng, cử động 
nhẹ là đau ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và 
cuộc sống, tâm lý bệnh nhân hoang mang.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán 
rách gân cơ chóp xoay, hẹp thoái hóa khoang 
dưới mỏm cùng vai phải. Đây là ca khó do 
bệnh nhân để lâu, tiêm corticoid nhiều lần 
nên gân tụt sâu vào trong, việc khâu phục 
hồi lại hết sức khó khăn. Đồng thời phải tạo 
hình lại khoang dưới mỏm cùng vai phải. 

Kíp phẫu thuật Khoa Phẫu thuật khớp, Bệnh 
viện TWQĐ 108 đã mổ nội soi khâu lại gân 
trên gai, tạo hình lại khoang dưới mỏm cùng 
vai phải. Sau mổ bệnh nhân gần như hết đau, 
phục hồi chức năng tốt. 

Chóp xoay (Rotator cu� ) là nhóm gồm 4 cơ 
của khớp vai theo thứ tự từ trước ra sau đó 
là: cơ dưới vai, cơ trên gai, cơ dưới gai và cơ 
tròn bé (Hình 1). Các cơ này có tác dụng giữ 
vững khớp vai, không cho trật khớp và giúp 

RÁCH GÂN CƠ CHÓP XOAY 
BỆNH LÝ ĐAU VÙNG VAI KHÔNG THỂ XEM THƯỜNG

Đau khớp vai là triệu chứng hay gặp. Đau khớp vai có rất nhiều nguyên nhân 
gây nên. Bệnh nhân khi có biểu hiện đau ở khớp vai thường nghĩ mắc các bệnh 
thông thường, nhất là khi không do chấn thương, bệnh nhân ít khi tìm đến các 
nhà ngoại khoa.

vận động khớp vai. Chóp xoay khớp vai dễ bị 
viêm và rách do khớp vai được sử dụng nhiều 
và hay bị chấn thương. Chóp xoay có thể bị 
rách ở bất kỳ vị trí nào nhưng hay gặp nhất là 
rách gân cơ trên gai (Hình 2).

Nguyên nhân

Hoạt động quá mức do lao động hoặc thể 
thao - những môn thể thao đòi hỏi dạng vai, 
đưa tay qua đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Thoái hóa gân cơ chóp xoay, viêm gân cơ 
chóp xoay lâu ngày không được điều trị có 
thể dẫn đến rách chóp xoay. Tiêm Corticoid 
không đúng cách hoặc lạm dụng tiêm Corti-
coid cũng làm tăng nguy cơ rách chóp xoay. 

Chẩn đoán

Hình 3. Bệnh nhân đau vùng vai  
và không giơ tay lên được

Hình 1. Khớp vai và các gân cơ chóp xoay Hình 2. Rách chóp xoay
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Triệu chứng đầu tiên là đau ở vùng vai: Cơn 
đau có đặc điểm lan lên cổ, lan xuống cánh 
tay. Viêm gân cơ chóp xoay thường đau vào 
ban đêm, đau khi nằm nghiêng sang bên tổn 
thương. Bệnh lâu ngày dẫn đến rách chóp 
xoay làm bệnh nhân cử động vai khó khăn.

Bệnh nhân có cảm giác yếu cánh tay, khó 
thực hiện các động tác như chải đầu, mặc áo, 
đưa tay ra phía sau đầu.

Khi rách chóp xoay nặng, bệnh nhân không 
thể giơ tay lên đầu được hoặc khi giơ tay lên 
đầu được nhưng khi hạ xuống sẽ rơi tay đột 
ngột (nghiệm pháp rơi cánh tay) (Hình 3).

Phòng ngừa 

Cân bằng, không vận động quá nhiều những 
động tác sử dụng cánh tay quá đầu như: chơi 
bóng chày, golf, cầu lông, quần vợt...Phải 
khởi động kỹ khớp vai trước khi chơi, nghỉ 
ngơi và tới khám bác sỹ khi đau hoặc chấn 
thương khớp vai.

Nếu có dấu hiệu của bệnh viêm chóp xoay 
khớp vai, cần đi khám tại cơ sở y tế để được 
chẩn đoán và điều trị kịp thời, không đắp lá 
hoặc tiêm khớp vai ở những cơ sở không đủ 
sự tin cậy.

Điều trị

Tùy từng tình trạng viêm hay rách chóp xoay, 
thường bắt đầu bằng thuốc chống viêm, 
giảm đau và điều trị vật lý trị liệu kết hợp tập 
vận động khớp. 

Điều trị theo nguyên tắc chấn thương mới: 
nghỉ ngơi, chườm lạnh, mang đai bảo vệ khớp 
vai hoặc đeo túi treo tay khoảng 2-3 tuần, 
thuốc giảm đau, giảm nề…Sau khi khớp bớt 
phù nề: điều trị vật lý trị liệu và tập luyện dưới 
sự hướng dẫn của bác sỹ phục hồi chức năng, 
giúp giảm đau và lấy lại tầm vận động khớp, 
điều trị bao gồm: sóng ngắn, điện xung, điện 
phân, dòng xung kích thích cơ...

Khớp vai bị cứng, tầm vận động khớp bị hạn 
chế cần điều trị vật lý trị liệu và tập vận động 
ngay để lấy lại biên độ vận động khớp, không 
bất động khớp và không chườm lạnh, phải 
dùng nhiệt nóng điều trị. Dùng kết hợp các 
thuốc chống viêm, giảm đau thông thường, 

có thể dùng corticoid làm giảm đau nhưng 
phải cân nhắc, vì corticoid cũng làm ảnh 
hưởng đến rách chóp xoay. 

Nếu không phải phẫu thuật, điều trị bảo tồn 
có nhiều thành công. Điều trị vật lý trị liệu và 
tập luyện khoảng 1-6 tháng tùy từng trường 
hợp, một số trường hợp cần điều trị phục hồi 
chức năng trước phẫu thuật.

Nếu điều trị bảo tồn không đỡ, bệnh nhân 
đau, hạn chế vận động khớp vai, chóp xoay 
bị rách bán phần hoặc rách hoàn toàn chỉ 
định nội soi khâu lại gân cơ chóp xoay.    

Tai biến, biến chứng

Đau: Đa phần các bạn sẽ hết hoặc giảm đau, 
tuy nhiên vẫn có một số bạn sau mổ vẫn còn 
đau. Bạn phải kiên trì điều trị và tập luyện 
theo hướng dẫn, cảm giác đau sẽ đỡ dần.

Sưng nề: Sau mổ nội soi vai bạn sẽ sưng nề, 
thường nề nhiều trong 3 ngày đầu, đa phần 
sẽ hết trong tuần đầu.

Nhiễm khuẩn: ít gặp hơn. Thông thường nếu 
nhiễm khuẩn vai bạn sẽ nề hơn, nóng, tấy đỏ, 
toàn thân có thể sốt.

Hạn chế vận động khớp vai: Khớp vai của bạn 
có thể hạn chế vận động các hướng như 
dạng, ra trước, ra sau, đưa lên đầu…Nên phải 
tích cực tập luyện theo hướng dẫn của bác sỹ.

Rách lại: Nếu bạn tập không đúng phương 
pháp, hay chấn thương, vị trí khâu của bạn 
có thể rách lại. 

Tổn thương mạch máu, thần kinh: ít gặp hơn.

Luyện tập

Để đạt kết quả phẫu thuật tốt, việc tuân thủ 
tốt chế độ luyện tập là rất quan trọng. Mục 
địch tập luyện là để kiểm soát đau, sưng 
khớp, cải thiện chức năng và tầm vận động 
khớp, lấy laị sức mạnh cơ giúp bệnh nhân trở 
về hoạt động bình thường.

TS.�BS.�Mai�Đ�c�Thu�n

Khoa�Ph�u�thu�t�Kh�p�
Bệnh�viện�TWQĐ�108
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Mở nắp sọ là một phần của phẫu thuật sọ 
não, trong đó hộp sọ được mở ra để cho  
phép phẫu thuật viên can thiệp vào não hoặc 
các mạch máu não. Mở nắp sọ được thực hiện 
trong các phẫu thuật, bao gồm:

- Lấy bỏ một khối u, chẳng hạn như u 
màng não.

- Lấy bỏ cục máu đông trong tai biến mạch 
não hoặc dẫn lưu áp xe não.

- Sửa chữa các tổn thương gãy xương sọ sau 
chấn thương.

- Giải ép mạch máu - thần kinh trong đau 
dây thần kinh V (còn được gọi là Giải ép 
vi mạch),...

Trong một số ít trường hợp, mở nắp sọ còn 
được tiến hành khi nối tắt mạch trong - ngoài 
sọ để điều trị một số bệnh về mạch máu não.

Phẫu thuật sọ não là một phẫu thuật lớn, đầy 
thách thức, đòi hỏi trình độ chuyên môn giỏi, 
tay nghề cao của các phẫu thuật viên chuyên 
ngành Ngoại Thần kinh. Những người bệnh 
trải qua cuộc phẫu thuật sọ não cần phải 
có một chế độ hậu phẫu nghiêm ngặt thì 
sức khỏe mới có thể phục hồi và sinh hoạt 

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH 
SAU PHẪU THUẬT SỌ NÃO

bình thường. Chăm 
sóc người bệnh sau 
khi phẫu thuật sọ 
não đóng vai trò vô 
cùng quan trọng, vậy 
chăm sóc như thế 
nào cho đúng? 

Chăm sóc vết mổ

Hãy giữ vết mổ của 
bạn sạch sẽ và khô ráo. 
Người nhà thường 
xuyên kiểm tra vết 
mổ của bạn mỗi ngày 
trong vài tuần đầu sau 
phẫu thuật. 

Bạn có thể gội đầu nhưng cần cẩn thận, tránh 
gõ hoặc chà xát bất kỳ vật nào trên vết mổ. 
Làm khô tóc của bạn bằng cách lau khăn 
khô, sạch. Tránh nhiệt trực tiếp từ máy sấy 
tóc trong vài tuần đầu tiên. Không sử dụng 
bất kỳ loại kem dưỡng da, thuốc mỡ hoặc 
các sản phẩm khác vào vết thương và tránh 
thuốc nhuộm tóc cho đến 12 tuần. Sau đấy, 
bạn cần liên hệ với bác sĩ để biết khi nào có 
thể cắt chỉ. Bạn sẽ cần tới gặp một nhân viên 
y tế có dụng cụ cắt chỉ vô khuẩn để cắt chỉ.

Bác sĩ thăm khám cho nam bệnh nhân 
phẫu thuật u não

Các bác sĩ thực hiện mổ lấy u não bằng kỹ thuật vi phẫu
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Các hoạt động thể chất

Bạn thường hỏi: Tôi có thể làm được những gì 
sau mổ? Câu hỏi này khó để trả lời vì nó phụ 
thuộc vào loại phẫu thuật mà bạn đã trải qua 
và mức độ hồi phục sau mổ của bạn.

Bạn có thể cảm thấy khó chịu, mệt mỏi đôi 
chút cho đến 6 tuần sau phẫu thuật. Đây 
là diễn biến bình thường của quá trình 
lành bệnh. Bạn sẽ thấy khỏe hơn một chút 
mỗi ngày.

Nhân viên điều dưỡng sẽ nói chuyện với 
bạn về tầm quan trọng của việc tập vận 
động thường xuyên để giúp máu lưu thông 
ở chân và giảm nguy cơ đông máu. Một việc 
cũng quan trọng cần dành thời gian luyện 
tập là tập hít thở sâu để giảm nguy cơ viêm 
phổi, đặc biệt là trong vài tuần đầu sau khi 
phẫu thuật.

Chúng tôi đưa ra những lời khuyên đối 
với người bệnh sau khi phẫu thuật sọ 
não, cần phải: 

- Tăng mức độ hoạt động của bạn từ từ.

-  Nếu bạn cảm thấy đau đầu nhẹ hoặc mệt 
mỏi sau khi hoạt động, hãy nghỉ ngơi và giảm 
bớt số lượng hoạt động mà bạn đang làm. 

Bạn cũng cần rèn luyện để 
thích nghi với việc hoạt 
động chậm hơn.

- Không được lái xe cho 
đến khi bạn được bác sĩ 
cho phép.

-  Bạn có thể tiếp tục hoạt 
động tình dục nếu bạn 
cảm thấy thoải mái, có 
ham muốn.

- Tránh mọi hoạt động 
khiến bạn nín thở và 
nâng đẩy, ví dụ: nâng 
hoặc di chuyển các vật 
nặng, rặn lâu trong quá 
trình đi đại tiện.

- Nhớ nghỉ ngơi khi bạn cảm thấy mệt mỏi. 
Lắng nghe cơ thể của bạn và tránh quá sức. 
Bạn có thể giúp chăm sóc trẻ em, việc nhà, 
mua sắm hay chuẩn bị bữa ăn.

Bệnh nhân sau phẫu thuật u não hoạt động sinh hoạt 
bình thường (ảnh do NB cung cấp)

Chăm sóc hướng dẫn vận động cho bệnh nhân Lào sau mổ u não
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Một số triệu chứng cần theo dõi sau phẫu 
thuật sọ não

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, 
bạn nên đến khám lại:

- Cảm thấy không khỏe;

- Buồn ngủ, ngủ nhiều;

- Đi lại khó khăn, yếu ở chân, tay hoặc mặt;

- Hay nhầm lẫn hoặc các rối loạn về trí nhớ;

- Nhìn đôi hoặc mờ mắt;

- Cứng cổ;

- Sốt;

- Sợ ánh sáng;

- Nhức đầu dữ dội;

- Nôn liên tục hoặc cảm thấy mệt mỏi sau 
những ngày cảm thấy khỏe khoắn;

- Vết mổ của bạn có dấu hiệu đỏ, sưng, hoặc 
chảy bất kỳ dịch nào từ vết mổ hoặc cảm 
thấy nóng khi sờ vào vết mổ;

- Ho có đờm màu vàng hoặc xanh;

- Đau, sưng hoặc đỏ ở bắp chân hoặc đùi 
của bạn;

- Bất kỳ dấu hiệu nào của cơn co giật hoặc co 
giật, chẳng hạn như co giật ở mặt, ở tay chân, 
cử động hoặc tê và ngứa ran ở một vị trí hoặc 
một số vị trí trên cơ thể bạn.

  Nhiều bệnh nhân u não lớn, chấn thương 
sọ não nặng, nguy hiểm được phẫu thuật và 
điều trị, đều đạt kết quả tốt tại Khoa Ngoại 
thần kinh, Bệnh viện TWQĐ 108. Vấn đề an 

toàn trong điều trị luôn được duy trì và đặt 
lên hàng đầu, thường xuyên không có tai 
biến, tai nạn trong phẫu thuật, điều trị. Trong 
những năm qua, công tác thu dung điều trị 
bệnh nhân luôn được duy trì tốt, thực hiện 
theo đúng quy trình kỹ thuật chuyên khoa. 
Bệnh nhân được khám, làm chẩn đoán sớm, 
lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, luân 
chuyển hợp lý. Số lượng các ca phẫu thuật sọ 
não tăng lên theo từng năm (năm 2017: 278 
ca, năm 2019: 345 ca). 

Với bàn tay và khối óc, với tinh thần hết lòng 
vì người bệnh, các bác sĩ Khoa Ngoại thần 
kinh luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu triển 
khai các kỹ thuật mới, khó để thực hiện và 
làm chủ trong điều trị các mặt bệnh phức 
tạp, đặc biệt là phẫu thuật sọ não. 

Mọi�thông�tin�liên�lạc:

kh���n�����thầ�����h�

B��h�v����tWqđ�108

Số�điện�thoại:�024.62784105

TS.BS.�Nguyễn�Khắc�Hiếu�

Khoa�Ngo�i�Thần�kinh,�

Bệnh�viện�TWQĐ�108.

Lan�Hương,�

Truyền�thông�

Bệnh�viện�TWQĐ�108�
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Truyền thống phụ nữ Việt Nam gắn liền với 
mái tóc dài thướt tha, nó đặc trưng cho vẻ 
đẹp duyên dáng và tính cách thuỳ mị, nết 
na của người phụ nữ. Ngoài biểu trưng sức 
sống  và thẩm mỹ, mái tóc còn có những vai 
trò vô cùng quan trọng bảo vệ da đầu tránh 
khỏi ánh nắng mặt trời, nước mưa và các dị 
vật va đập trực tiếp, giúp da đầu tránh được 
tác hại của tia UV từ ánh sáng mặt trời và các 
chấn thương.    

Có người cho rằng cạo trọc đầu sẽ có lợi cho 
sức khỏe hơn, nhưng các chuyên gia khuyến 
cáo rằng đó là quan niệm sai lầm. Đầu trọc 
không những làm mất đi tác dụng bảo vệ da 
đầu của tóc mà còn triệt tiêu hoàn toàn các 
chức năng của tóc, theo tạp chí Health tóc và 
lông trên cơ thể con người giúp thoát mồ 
hôi, tránh nước mưa, tránh bụi, giữ ấm. 

Ngày nay phụ nữ tham gia nhiều vào quá 
trình lao động sản xuất với các công cụ máy 
móc lao động khác xưa nên mái tóc dài tiềm 
ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể gây 
tai nạn trong khi vận hành máy móc. Tai nạn 
do máy móc thường do tóc bị cuốn vào trục 
máy quay với tốc độ cao, làm nhổ hết da đầu 
phần có tóc cũng như phần không có tóc làm 
trơ hộp sọ. Đây là chấn thương rất nặng nề.

Da đầu là một bộ phận được nuôi dưỡng 
tốt, có rất nhiều mạch máu lớn cung cấp 
máu nuôi da đầu nên trong tai nạn nhổ da 
thường chảy máu nhiều, do vậy nguy cơ 
mất máu, truỵ tim mạch đe doạ tính mạng 
bệnh nhân nếu không được cấp cứu kịp 
thời. Trong các trường hợp mảnh da đầu 
còn lành lặn, không bị dập nát thì ngày nay 
các bác sĩ sử dụng kỹ thuật vi phẫu trồng 
lại mảnh da đầu bằng cách nối lại các mạch 
máu của da và sau khi liền thường tóc của 
bệnh nhân vẫn mọc như cũ. 

Để trồng lại mảnh da đầu bị nhổ về vị trí giải 
phẫu cần phải bảo quản mảnh da rời đúng 
cách như vệ sinh qua bằng rửa nước sạch, gói 
mảnh da đầu vào khăn sạch, cho vào túi nylon 
rồi ngâm vào nước đá và chuyển ngay đến 
bệnh viện chuyên khoa. Thời gian để mảnh 
da đầu có thể hồi sinh sau khi nối mạch máu 
từ 6-8 giờ sau khi bị nhổ ra khỏi hộp sọ, quá 
thời gian trên thì các mô của mảnh da xảy ra 
quá trình phân rã không hồi phục. Đối với các 
trường hợp khuyết da đầu diện không lớn, 
còn lớp cân và cơ dưới da đầu thì có thể sử 
dụng ngay mảnh da đầu sau khi cắt lọc sạch, 
làm mỏng và ghép phủ kín khuyết da.

XỬ TRÍ KHI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG 
DO TÓC DÀI
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Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận và xử lý 
2 trường hợp lột da đầu do tóc cuốn vào 
trục máy.

Trường hợp P.M.K mang quốc tịch Lào. Tháng 
11 năm 2009, trong thời gian làm mùa vận 
hành máy tuốt lúa thì mái tóc dài của bệnh 
nhân bị cuốn vào trục máy tuốt, làm tổn 
thương lột toàn bộ da đầu. Bệnh nhân được 
chuyển về Việt Nam vào ngày thứ hai sau tai 
nạn, do thời gian vận chuyển quá dài nên 
mảnh da đầu không thể trồng lại được nên 
các bác sĩ đã lấy một vạt tổ chức tự do khác 
che phủ xương hộp sọ bị lộ. 

Trường hợp H.N ở Bắc Giang, vào nhập viện 
tháng 2 năm 2020. Trong quá trình lao động, 
tóc quấn vào trục máy khoan giếng lột toàn 
bộ da đầu và chảy máu dữ dội. Bệnh nhân 
được sơ cứu tại địa phương và được chuyển 
đến Bệnh viện TWQĐ 108 cùng với mảnh 
da đầu được bảo quản trong nước đá. Bệnh 
nhân nhanh chóng được phẫu thuật trồng lại 
mảnh da đầu bằng cách nối các mạch máu 
cung cấp máu cho mảnh da đầu. Sau mổ 1 
tháng, từ mảnh da đầu bị nhổ tóc mọc che 
kín sẹo da đầu.

Trước kia, khi chưa ứng dụng kỹ thuật vi phẫu 
nối các mạch máu nhỏ thì chấn thương mất 
rộng da đầu là một chấn thương nặng nề, 
khó xử lý và thời gian điều trị kéo dài ngày. 
Do mất da, cân sọ làm trơ xương sọ, các bác 
sĩ phải khoan bản ngoài của hộp sọ qua vỏ 
xương cứng tới phần xương xốp ở giữa có 
nhiều mạch máu. Sau đó đợi 1 thời gian cho 
tổ chức hạt mọc phủ kín xương sọ bị lộ, lúc 
đó mới tiến hành ghép da xẻ đôi. Tuy nhiên, 
da ghép đôi khi bị hoại tử nên quá trình ghép 
da phải làm lại nhiều lần vừa tốn thời gian 
vừa tổn hao kinh phí của người bệnh.

Hiện nay, kỹ thuật vi phẫu trở thành một kỹ 
thuật không thể thiếu của ngoại khoa hiện 

đại, nhiều bệnh viện có thể triển khai trồng 
lại các tổ chức bị đứt rời, tuy nhiên để có tỷ 
lệ thành công cao đòi hỏi công tác sơ cứu và 
bảo quản mảnh tổ chức đứt rời đúng cách. 
Trong trường hợp da bị dập nát không sử 
dụng được kỹ thuật vi phẫu sẽ tiến hành 
cắt lọc tổ chức dưới da (cân, cơ, thái dương) 
ghép lại hoặc chuyển vạt tự do trên cơ thể 
phủ khuyết da đầu như cơ lưng rộng, ghép 
da mỏng, vạt da mỡ diện rộng ( bả bên bả, 
đùi trước ngoài, vạt DIEP).

Mặc dù ngày nay với y học phát triển sử dụng 
kỹ thuật trồng lại mảnh da đầu bị nhổ nhưng 
khả năng thất bại trong phẫu thuật cũng 
không ít. Nếu mảnh da đầu bị máy làm dập 
nát mất diện rộng hoặc do cơ chế nhổ làm 
tổn thương mạch máu thì sau nối mạch máu 
khó lòng thông suốt mà hay bị tắc do đóng 
vón các mảng tiểu cầu, ảnh hướng đến khả 
năng nuôi dưỡng gây hoại tử mảnh ghép. 
Dẫn đến bệnh nhân phải phẫu thuật ghép da 
nhiều lần làm sức khỏe giảm sút,  thời gian 
nằm điều trị kéo dài, nặng hơn nữa có thể 
mất cả tính mạng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ 
về sau, trong khi người phụ nữ Việt Nam có 
câu “Hàm răng mái tóc là góc con người”, di 
chứng để lại không thể khắc phục. 

Lời khuyên đối với chị em phụ nữ:

Trong lao động phải tuyệt đối tuân thủ các biện 
pháp an toàn lao động;

Bới tóc gọn gàng trong khi lao động hoặc cắt 
tóc ngắn; 

Khi tại nạn xảy ra bảo quản tốt mảnh da 
chuyển ngay đến cơ sở y tế. 

ĐD.�Nguyễn�Thúy�Dinh�
Trung�tâm�Ph�u�thu�t�s��m�t��và��
t�o�h�nh,�Bệnh�viện�TWQĐ�108�������������������������������
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Nguyên nhân gây chảy máu mũi

Toàn thân

- Bệnh lý tim mạch: Tăng huyết áp, dị dạng 
mạch máu…

- Bệnh lý về máu: Suy tủy, rối loạn chức năng 
đông cầm máu, suy tủy…

- Bệnh lý mạn tính: Xơ gan, suy thận.

- Do dùng thuốc: Thuốc chống đông máu, 
dùng Corticoid kéo dài.

- Nguyên nhân khác: Suy giảm miễn dịch, 
ngộ độc, các bệnh lý di truyền.

Tại chỗ

- Viêm nhiễm: Viêm mũi xoang cấp, viêm 
mũi xoang dị ứng đợt bội 
nhiễm…

- Chấn thương: Ngoáy 
mũi, va đập, tai nạn, sau 
phẫu thuật mũi xoang…

- Do khối u: u mao mạch, 
u hốc mũi, ung thư vòm 
mũi họng, ung thư sàng 
hàm…

- Do dị vật: Thường gặp 
ở trẻ em, để lâu dẫn đến 
viêm loét hoại tử…

- Giải phẫu bất thường: dị 
dạng mạch máu, phình 
mạch…

- Nhiễm độc: Hít phải các 
hóa chất độc hại như acid, 
kim loại nặng…

cHẢY�máu�mŨi�
nguYên�nHân,�XỬ�trÍ�
Và�các�điỀu�cẦn�BiẾt

Chảy máu mũi là cấp cứu hay gặp nhất trong chuyên ngành tai mũi họng. Tùy vào 
triệu chứng và tình trạng bệnh, ta sẽ có những cách xử trí khác nhau. Chảy máu mũi 
gồm tất cả các trường hợp chảy máu từ lỗ mũi ra ngoài hay chảy xuống họng. Chảy 
máu mũi là triệu chứng của 1 bệnh hay nhiều bệnh kết hợp, hay gặp nhất là chảy 
máu mũi do tăng huyết áp.

Chảy máu mũi vô căn: không do các nguyên 
nhân kể trên.

Xử trí cầm máu tại Bệnh viện

Khi gặp chảy máu mũi thì nguyên tắc đầu 
tiên là phải dùng mọi biện pháp để cầm máu, 
sau đó mới đi tìm nguyên nhân, tránh để tình 
trạng chảy máu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến 
tính mạng bệnh nhân. Tại Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108, chúng tôi có đầy đủ các 
trang thiết bị cũng như kinh nghiệm xử trí 
chảy máu với các biện pháp cơ bản như:

- Nhét meche: Gồm nhét meche mũi trước đối 
với những trường hợp chảy máu nhẹ và vừa.

- Nhét meche mũi sau với các trường hợp 
chảy máu nặng.
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- Đặt bóng kép.

- Đốt cầm máu bằng Bipolar đối với các 
trường hợp chảy máu nhẹ và vừa và tiến 
hành dưới quan sát qua nội soi khi xác định 
được nguồn chảy máu.

 Đối với các trường hợp chảy máu nặng, kéo 
dài và phức tạp, chúng tôi có những kỹ thuật 
chuyên sâu như: đốt động mạch bướm khẩu 
cái dưới nội soi hay can thiệt nút mạch đối với 
những trường hợp chảy máu nặng khó cầm. 
Đây là những kỹ thuật chuyên sâu không 
phải tuyến bệnh viện nào cũng làm được.

Xử trí đối với bệnh nhân chảy máu mũi 
tại nhà 

- Bệnh nhân phải ở tư thế ngồi, tuyệt đối 
không nằm, đầu hơi cúi ra trước, không được 
ngửa đầu ra sau để tránh máu chảy xuống 
họng, không được nuốt máu xuống dạ dày 
sẽ gây kích thích nôn. Dùng ngón tay ép chặt 
cánh mũi bên chảy từ 5 đến 10 phút.

- Nếu sau đó vẫn chảy tiếp tục ép chặt cánh 
mũi 2 bên và đến ngay cơ sở y tế gần nhất 
(không được nhét bông hay các dụng cụ 
khác vào mũi vì các thành phần của bông 
hay dụng cụ khác có thể làm kích thích chảy 
máu thêm).

- Quá trình di chuyển phải có người nhà 
đi theo để có thể xử trí các tình huống bất 
thường có thể xảy ra trên quá trình di chuyển 
đến bệnh viện cũng như quá trình điều trị tại 
bệnh viện.

ThS.BS.�Đào�Tr�ng�Tuấn�

Khoa�Tai�-�M�i�-�H�ng��
Bệnh�viện�TWQĐ�108
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Nhiều trường hợp, mẹ sinh 
con khỏe mạnh nhưng chỉ 
vài phút sau có thể vĩnh 
viễn không gặp được con 
do bị thuyên tắc ối. Đây là 
biến chứng sản khoa cực 
kỳ nguy hiểm với bà bầu.

Chung sức cứu sản phụ bị 
thuyên tắc ối nguy kịch

Cuối năm 2019, sản phụ 
M.T.Y. (32 tuổi, Hà Nội) đến 
Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 sinh con 
thứ 3, thai 40 tuần chuyển 
dạ. Sản phụ được theo dõi đẻ thường. Đang 
trong quá trình rặn đẻ đột nhiên sản phụ 
thấy khó thở tức ngực rồi đột ngột mất ý thức 
khi thai nhi chỉ vừa mới sổ được đầu, em bé 
đã nhanh chóng được cắt rốn hồi sức cơ bản 
thở oxy, dấu hiệu sinh tồn tốt. Sản phụ sau đó 
tự tỉnh lại nhưng tình trạng suy sụp hô hấp 
và tuần hoàn diễn ra một cách nhanh chóng, 
máu đen từ tử cung chảy ồ ạt. Lập tức bác 
sỹ trực chẩn đoán bệnh nhân bị tắc mạch ối, 
tiên lượng rất nặng, đã kịp thời làm các xét 
nghiệm đánh giá.  Kíp bác sĩ đã báo động đỏ 
nội viện.

Bệnh nhân lên phòng mổ trong tình trạng lơ 
mơ, G:9-10đ, đồng tử hai ben 1,5mm, PXAS 
(+), da niêm mạc nhợt, mạch 150l/phút, HA: 
45/24mmHg. Xét nghiệm chức năng đông 
chảy máu rối loạn nghiêm trọng: D Dimer 
244788ng/mL (tăng gấp 400 lần), tiểu cầu 
tụt thấp: 44G/L, �brinogen: 1,42 g/L. BS Trần 
Minh Trang, Khoa Phụ sản cùng Khoa Gây mê 
hồi sức đã tích cực hồi sức tim phổi. Sau hơn 
2 giờ cầm máu sản phụ mới qua cơn nguy 
kịch nhờ đặt tĩnh mạch cảnh ngoài trái, bù 

tHuYên�tẮc�Ối�

BiẾn�cHứng�sẢn�kHoa�nguY�Hiểm

Thuyên tắc ối là biến chứng đáng sợ nhất trong sản khoa, bởi nó diễn tiến nhanh, rất bất 
ngờ, không thể dự phòng và 50% bị tử vong do suy hô hấp, trụy tuần hoàn, rối loạn đông 
máu, dẫn đến chảy máu không cầm được, tử vong trong tích tắc…

dịch máu, thuốc vận mạch, đặt huyết áp xâm 
lấn động mạch quay phải, theo dõi huyết áp 
liên tục trong mổ; Cân bằng toan kiềm, bù 
huyết tương tươi, tiểu cầu, duy trì mê,… 

Bệnh nhân nằm hồi sức tích cực được phối 
hợp theo dõi điều trị ổn định hồi phục dần và 
ra viện sau 2 tuần, bé gái được 3600g, khỏe 
mạnh hồng hào bú tốt.

Một số bệnh viện ở các địa phương cũng 
từng gặp sản phụ bị thuyên tắc ối, có nơi cứu 
được, có nơi không kịp cứu, có nơi người nhà 
không biết gì về biến chứng sản khoa này 
nên đã làm ầm lên bởi “sao sản phụ và con 
khỏe mạnh thế mà sinh xong lại chết?”.

Thảm họa sản khoa xảy ra đột ngột không 
có triệu chứng báo trước

Theo y khoa, bệnh thuyên tắc ối (hội chứng 
giống shock phản vệ ở người mang thai) là 
tình trạng nước ối, tế bào thai nhi, tóc hoặc 
các mảnh vụn khác xâm nhập vào máu của 
mẹ qua đường nhau thai ở tử cung, gây ra 
phản ứng giống dị ứng, làm suy tim phổi 
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cấp và xuất huyết nghiêm trọng (rối loạn 
đông máu).

Thuyên tắc ối là biến chứng đáng sợ nhất 
trong sản khoa, theo giải thích của bác sĩ CKII 
Nguyễn Thanh Hà - Khoa Phụ sản, thuyên 
tắc ối là một trong những tai biến trong sản 
khoa hiếm gặp, nhưng vô cùng nguy hiểm 
do nước ối chảy vào tĩnh mạch, vào tim, phổi, 
lên não, gây suy hô hấp cấp… khiến bệnh 
nhân bị đột ngột tím tái, trụy tim mạch, rối 
loạn đông máu... và gặp nguy hiểm cao hơn 
nếu sản phụ mắc đái tháo đường.

Theo tài liệu của Hội Nội tiết sinh sản và vô 
sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong cuốn Y 
học sinh sản (tập 51), thuyên tắc ối thường 
xảy ra ở giai đoạn cuối của cuộc chuyển dạ, 
dấu hiệu là sản phụ đột ngột khó thở, da xanh 
tái xảy ra trong vòng một vài phút đầu tiên, 
nhanh chóng kéo tụt huyết áp, phù phổi, sốc, 
lú lẫn, mất ý thức, co giật, hôn mê… Đa số bị 
ngưng tim phổi trong những phút đầu tiên, 
sau đó là rối loạn đông máu, đờ tử cung.

Y khoa coi thuyên tắc ối là một thảm họa sản 
khoa, xảy ra đột ngột không có triệu chứng 
báo trước vào thời điểm chuyển dạ, hoặc 
ngay lập tức sau sinh. Nếu xảy ra thuyên tắc 
ối có tới 50% sản phụ sẽ chết trong giờ đầu 
khi khởi phát triệu chứng và trong số sống 
sót sau 1 giờ thì phần lớn để lại di chứng thần 
kinh nặng nề.

Sản phụ nào có nguy cơ bị thuyên tắc ối?

Tất cả các độ tuổi đều có thể bị thuyên tắc ối 
xảy ra trước, trong và ngay sau khi sinh. Việc 
nạo hút thai, truyền dịch ối, hay chấn thương 
bụng... cũng có thể xảy ra. Y khoa ghi nhận 
các sản phụ thuyên tắc ối có một vài đặc điểm 
như: thai nhi lớn, thai quá ngày, hốt hoảng, lo 
lắng, thân lạnh, khó thở và nôn mửa.

Ngoài ra, những trường hợp đa thai, khó sinh 
làm tổn thương cổ tử cung tạo điều kiện cho 
nước ối xâm nhập vào hệ thống mạch máu 
của mẹ dẫn đến thuyên tắc ối. Các chuyên 

gia cho rằng thuyên tắc ối là kết quả do dịch 
nước ối vào tĩnh mạch tử cung và điều này 
xảy ra khi có 3 điều kiện: Vỡ màng ối, vỡ tĩnh 
mạch của tử cung hay cổ tử cung, áp lực 
buồng tử cung cao.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc thuyên 
tắc ối 

Mẹ bầu tuổi cao: Nếu sinh con khi trên 35 
tuổi thì sẽ có nguy cơ bị bệnh thuyên tắc ối;

Đa sản, đẻ nhiều lần, đa thai;

Bất thường nhau thai: Nếu có cấu trúc phát 
triển bất thường trong tử cung khi mang thai 
sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh thuyên tắc ối;

Tiền sản giật: Nếu mắc tiền sản giật - huyết 
áp cao và protein nhiều trong nước tiểu sau 
tuần 20 – sẽ có nguy cơ bị bệnh thuyên tắc ối;

Mổ lấy thai: Việc dùng kẹp hoặc giác hút lấy 
thai có thể làm tăng nguy cơ bị thuyên tắc ối. 
Các thủ thuật này có thể phá vỡ hàng rào vật 
lý giữa sản phụ và em bé. Nhưng các chuyên 
gia không chắc rằng mổ lấy thai có làm tăng 
nguy cơ mắc bệnh thuyên tắc ối hay không;

Rau bong non. Các yếu tố nguy cơ ở thai: suy 
thai, thai chết lưu, bé sơ sinh nam;

Bệnh thuyên tắc ối không thể dự báo, 
không có cách dự phòng và là một cấp cứu 
sản khoa không điều trị được. Do đó các bác 
sĩ khi theo dõi sản phụ chuyển dạ cần nhanh 
chóng ghi nhận các dấu hiệu và triệu chứng, 
nhận định, chẩn đoán được để kịp thời hồi 
sức tích cực và điều trị hỗ trợ là điều kiện 
tiên quyết có thể mang lại hy vọng cứu sống 
mẹ và thai nhi.

BS.�Trần�Thị�Minh�Trang�
Khoa�Ph��sản�

Bệnh�viện�TWQĐ�108

An�Ng�c

Truyền�thông�
Bệnh�viện�TWQĐ�108
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Hình ảnh siêu âm ổ bụng là gì?

Siêu âm là một kỹ thuật y học an toàn và 
không gây đau cho bệnh nhân. Nó tạo ra 
hình ảnh bên trong cơ thể bằng sóng siêu 
âm. Đây là kỹ thuật sử dụng một đầu dò nhỏ 
gọi là đầu dò siêu âm và gel đặt trực tiếp lên 
da. Sóng âm tần số cao được truyền từ đầu 
dò qua gel vào cơ thể. Đầu dò siêu âm sẽ thu 
nhận các âm thanh dội lại. Một máy tính sẽ sử 
dụng những sóng âm thanh đó để tạo ra một 
hình ảnh. Kỹ thuật siêu âm không sử dụng 
bức xạ (như được sử dụng trong tia X). Bởi 
vì hình ảnh được chụp trong thời gian thực, 
chúng có thể cho thấy cấu trúc và chuyển 
động của các cơ quan nội tạng của cơ thể. 
Hình ảnh thu nhận được cũng có thể cho 
thấy dòng máu chảy qua các mạch máu.

Kỹ thuật siêu âm là một xét nghiệm y tế 
không xâm lấn giúp các bác sĩ chẩn đoán và 
điều trị các tình trạng bệnh.

Siêu âm Doppler là một kỹ thuật siêu âm đặc 
biệt, nó có thể đo hướng và tốc độ của các 
tế bào máu khi chúng di chuyển qua lòng 
mạch. Sự chuyển động của các tế bào máu 
gây ra sự thay đổi cường độ của sóng âm 
phản xạ (được gọi là hiệu ứng Doppler). Một 
máy tính thu nhận và xử lý sóng âm dội lại 
tạo ra các hình ảnh màu đại diện cho dòng 
máu chảy qua các mạch máu.

Một số ứng dụng phổ biến của siêu âm ổ 
bụng là gì?

Hình ảnh siêu âm ổ bụng được thực hiện 
để đánh giá: Gan, thận, túi mật, đường mật, 
tuyến tụy, lách, động mạch chủ bụng và các 
mạch máu khác của ổ bụng….

Ngoài ra, siêu âm có thể được sử dụng để 
hướng dẫn cho sinh thiết.

Bệnh nhân nên chuẩn bị như thế nào?

Bệnh nhân nên mặc quần áo thoải mái, rộng 
rãi. Bệnh nhân có thể cần phải loại bỏ tất cả 
quần áo và đồ trang sức trong khu vực để 
được kiểm tra.

Việc chuẩn bị phụ thuộc vào loại siêu âm mà 
bệnh nhân cần thăm khám.

Đối với một thăm khám về gan, túi mật, lá 
lách và tuyến tụy, bệnh nhân có thể được 
yêu cầu ăn một bữa ăn không có chất béo 
vào buổi tối trước khi siêu âm và sau đó nhịn 
ăn trong tám đến 12 giờ trước khi tiến hành 
siêu âm.

Để siêu âm thận - tiết niệu, bệnh nhân có 
thể được yêu cầu uống bốn đến sáu ly nước 
khoảng một giờ trước khi siêu âm và nhịn 
tiểu để bàng quang của bệnh nhân căng 
nước tiểu. 

Bệnh nhân có thể được yêu cầu nhịn ăn trong 
tám đến 12 giờ trước khi siêu âm để tránh 
tích tụ khí trong ruột.

Để siêu âm động mạch chủ, bệnh nhân có 
thể cần nhịn ăn trong vòng tám đến 12 giờ 
trước khi siêu âm.

Thủ tục siêu âm được thực hiện như thế nào?

Đối với hầu hết các kỹ thuật siêu âm, bệnh 
nhân sẽ nằm ngửa trên giường khám bệnh, 
có thể nghiêng hoặc thay đổi tư thế nằm. 
Bệnh nhân có thể được quay sang hai bên để 
cải thiện chất lượng hình ảnh.

nHững�điỀu�cẦn�BiẾt�VỀ�
siêu�âm�Ổ�B�ng
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Sau khi bệnh nhân nằm trên giường khám 
bệnh, bác sĩ siêu âm sẽ sử dụng một loại gel 
bôi vào  khu vực cơ thể được thăm khám. Gel 
sẽ giúp đầu dò tiếp xúc an toàn với cơ thể 
bệnh nhân và loại bỏ các túi khí giữa đầu dò 
và da có thể chặn sóng âm truyền vào cơ thể 
bệnh nhân. Đầu dò được đặt trên cơ thể và di 
chuyển qua lại trong khu vực quan tâm cho 
đến khi hình ảnh mong muốn được ghi lại.

Thông thường, áp lực từ đầu dò ép vào khu 
vực được kiểm tra không gây ra sự khó chịu 
nào cho bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu khu vực 
thăm khám là vùng mô mỏng, bệnh nhân có 
thể cảm thấy tức hoặc đau nhẹ từ đầu dò.

Sau khi siêu âm xong, gel siêu âm sẽ được lau 
sạch khỏi da bệnh nhân và khô nhanh chóng. 
Gel siêu âm thường không làm ố hoặc biến 
màu quần áo.

Hầu hết các kỹ thuật siêu âm là không đau, 
nhanh chóng và dễ dàng thực hiện. Siêu âm 
bụng thường được hoàn thành trong vòng 
15 đến 30 phút.

Nếu một kỹ thuật siêu âm Doppler được thực 
hiện, bệnh nhân có thể nghe thấy âm thanh 
phát ra từ những xung thay đổi theo cường 
độ khi lưu lượng máu được đo và theo dõi.

Khi kỹ thuật siêu âm hoàn tất, bệnh nhân có 
thể được yêu cầu mặc quần áo và chờ nhận 
kết quả từ bác sĩ siêu âm.

Sau khi kiểm tra siêu âm, bệnh nhân sẽ có 
thể tiếp tục các hoạt động bình thường 
ngay lập tức.

Ai diễn giải kết quả và làm thế nào để bệnh 
nhân có được chúng?

Một bác sĩ được đào tạo chuyên khoa về siêu 
âm sẽ trực tiếp thăm khám và phân tích các 
hình ảnh. Các bác sĩ siêu âm sau đó sẽ gửi 
một báo cáo kết quả đã ký tên cho bác sĩ yêu 
cầu khám. Bác sĩ của bạn sau đó sẽ chia sẻ kết 
quả với bạn. Trong một số trường hợp, bác sĩ 
siêu âm có thể thảo luận về kết quả với bệnh 
nhân sau khi siêu âm.

Kiểm tra siêu âm lần tiếp theo có thể là cần 
thiết. Nếu vậy, bác sĩ sẽ giải thích tại sao. Đôi 
khi một lần siêu âm kiểm tra tiếp theo được 

thực hiện vì một bất thường tiềm ẩn cần 
đánh giá thêm với các đánh giá hình ảnh bổ 
sung hoặc một kỹ thuật hình ảnh đặc biệt. 
Một lần siêu âm tiếp theo cũng có thể được 
thực hiện để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào 
về sự bất thường theo thời gian hay không. 
Kiểm tra theo dõi đôi khi là cách tốt nhất để 
xem liệu điều trị có hiệu quả hay không nếu 
bất thường ổn định hoặc đã thay đổi.

Lợi ích và rủi ro là gì?

Hầu hết kỹ thuật siêu âm là không xâm lấn 
(không có kim tiêm hoặc tiêm).

Đôi khi, một cuộc kiểm tra siêu âm có thể tạm 
thời gây cảm giác không thoải mái, nhưng nó 
không gây đau đớn cho bệnh nhân.

Siêu âm luôn có sẵn ở các cơ sở y tế, dễ sử 
dụng và ít tốn kém hơn so với hầu hết các 
phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác.

Kỹ thuật siêu âm cực kỳ an toàn và không sử 
dụng bức xạ.

Kỹ thuật siêu âm cho hình ảnh rõ ràng về 
các mô mềm không hiển thị tốt trên hình 
ảnh X quang.

Siêu âm cung cấp hình ảnh thời gian thực, 
làm cho nó trở thành một công cụ tốt để 
hướng dẫn các thủ thuật xâm lấn tối thiểu 
như sinh thiết bằng kim và chọc hút dịch.

Siêu âm chẩn đoán không có hại cho con người.

Những hạn chế của hình ảnh siêu âm ổ bụng 
là gì?

Sóng siêu âm bị ngăn cản bởi không khí hoặc 
khí. Do đó, siêu âm không phải là một kỹ 
thuật hình ảnh lý tưởng cho thăm khám ruột 
đầy không khí hoặc các cơ quan bị che khuất 
bởi ruột. Tương tự, sóng siêu âm không thể 
truyền qua xương, nhưng có thể được sử 
dụng để chụp ảnh gãy xương hoặc nhiễm 
trùng xung quanh xương. 

TS.BS.�V��Đ�nh�Triển

Khoa�Chẩn�đoán�Ch�c�năng�
Bệnh�viện�TWQĐ�108
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Gần đây, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 đã tiếp nhận 03 trường 
hợp u xơ tử cung gây băng kinh thiếu máu 
nặng, cả 03 trường hợp đã được truyền máu 
cùng nhóm, 02 trường hợp được phẫu thuật 
cắt tử cung hoàn toàn, 01 trường hợp được 
điều trị tắc động mạch tử cung. Sau điều trị, 
bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, khỏe mạnh 
và sinh hoạt bình thường.

Tìm hiểu về u xơ tử cung 

U xơ tử cung hay u xơ cơ tử cung là khối u 
lành tính của tế bào cơ trơn tử cung. Phân 
loại theo vị trí u xơ:  U xơ dưới thanh mạc có 
thể có cuống hay không, thường phát triển 
về phía ổ bụng, hố chậu hoặc giữa hai lá của 
dây chằng rộng gây chèn ép niệu quản, hay 
nhầm với u buồng trứng; u xơ kẽ là khối u 
phát triển từ phần giữa của cơ tử cung làm 
biến dạng buồng tử cung; u xơ dưới niêm 
mạc là khối u xơ cơ  ở dưới niêm mạc, đôi khi 
có cuống đẩy lồi vào buồng tử cung.

Chẩn đoán u xơ tử cung

Thường phát hiện khi đi 
khám vì lý do: Rối loạn 
kinh nguyệt, vô sinh, ra 
máu âm đạo hoặc tự sờ 
thấy khối u ở vùng bụng 
dưới.

Triệu chứng 

- Xuất huyết tử cung bất 
thường (rong kinh, rong 
huyết, cường kinh).

- Các triệu chứng chèn ép 
vùng hạ vị (cảm giác trằn 
nặng, táo bón, tiểu lắt 

nhắt, bí tiểu…).

Toàn trạng có thể bình thường hoặc nhợt 
nhạt thiếu máu nếu băng kinh hoặc ra máu 
kéo dài

- Thăm âm đạo kết hợp nắn bụng thấy tử 
cung to chắc, mật độ không đều, có khi thấy 
những khối lồi trên mặt tử cung.

- Đặt mỏ vịt có thể thấy hình ảnh polyp có 
cuống, chân nằm trong buồng tử cung.

- Siêu âm thấy hình ảnh khối u xơ tử cung. 

- Công thức máu: Phát hiện thiếu máu nếu 
mất máu nhiều, kéo dài.

- CT-Scan, MRI trong  những trường hợp khó 
(u to, cần chẩn đoán phân biệt với khối u 
buồng trứng…).

- Đau vùng chậu (do lạc nội mạc tử cung, lạc 
nội mạc buồng trứng, thai ngoài tử cung, u 
nang buồng trứng xoắn, viêm phần phụ).

BIẾN CHỨNG CỦA U XƠ TỬ CUNG 
NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

U xơ tử cung là một bệnh phổ biến ở phụ nữ. Một số biến chứng của u xơ tử cung có 
thể ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Vậy biểu hiện và cách 
phòng tránh đối với biến chứng của u xơ tử cung như thế nào?
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- Khối u hạ vị (có thai, lạc nội mạc trong cơ tử 
cung, khối u  buồng trứng, sarcoma tử cung).

U xơ tử cung thường tiến triển chậm. Khoảng 
0,05% trường hợp u xơ tử cung biến chứng 
thành sarcoma. Nếu khối u nhỏ thì không 
gây triệu chứng hoặc biến chứng gì đáng kể. 
Thời kỳ mãn kinh, u xơ tử cung có thể ngừng 
phát triển.

Biến chứng

U xơ tử cung ở người không có thai

- Xuất huyết tử cung bất thường.

- Chèn ép các tạng lân cận: Niệu quản, bàng 
quang, trực tràng.

- Thoái hóa: Thoái hóa hoại tử vô khuẩn hoặc 
thoái hóa kinh.

- Xoắn khối u dưới thanh mạc có cuồng gây 
đau bụng dữ dội vùng hố chậu, dấu hiệu kích 
thích phúc mạc nôn, bí trung tiện.

U xơ tử cung và thai nghén

- Chậm có thai hoặc vô sinh.

- Sẩy thai, thai chậm phát triển trong tử cung, 
đẻ non.

- Rau tiền đạo, rau bám chặt.

- Đẻ khó do cơn co tử cung hoặc ngôi thai: 
Rối loạn cơn co, ngôi thai bất thường, u xơ 
thành u tiền đạo.

- Băng huyết, đờ tử cung sau sổ thai.

- Thời kỳ hậu sản: Gây bế sản dịch, nhiễm 
khuẩn hậu sản, hoại tử vô khuẩn u xơ, xoắn u 
xơ tử cung dưới thanh mạch có cuồng. 

Xử trí

- Làm giảm nhẹ các triệu chứng (xuất huyết 
tử cung bất thường, đau, các triệu chứng do 
chèn ép).

- Giảm kích thước khối u xơ.

- Cách thức can thiệp nên tùy vào từng người 
bệnh dựa trên các yếu tố sau:

+ Kích thước và vị trí khối u xơ (to hay nhỏ, 
dưới niêm mạc, trong cơ hay dưới thanh mạc).

+ Triệu chứng kèm theo như: chảy máu, đau, 
chèn ép, vô sinh.

+ Tình trạng mãn kinh.

+ Nguyện vọng của người bệnh (giá thành, 
sự thuận lợi, mong muốn bảo tồn tử cung, 
tác dụng phụ).

Xử trí u xơ tử cung có thể bằng biện pháp 
theo dõi, điều trị nội khoa hay phẫu thuật.

BS. Trần Thanh Hương, Khoa Phụ sản, Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 khuyến cáo 
chị em phụ nữ nên đi khám sức khỏe và khám 
phụ khoa định kỳ 6 đến 12 tháng một lần để 
phát hiện các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử 
cung, u nang buồng trứng, các tổn thương 
cổ tử cung để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Thông�tin�chi�ti�t�liên�hệ:

kh���phụ��ả�

B��h�v����tWqđ�108�

Điện�thoại:�062784122

BS.�Trần�Thanh�Hương�
Khoa�Ph��sản�

Bệnh�viện�TWQĐ�108
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Thế giới đang chứng kiến sự trẻ hóa nhanh 
chóng của bệnh vữa xơ động mạch. Có đến 
4-10% bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có 
tuổi đời dưới 45 tuổi và phần lớn là nam giới 
đang khỏe mạnh. Vì vậy, khái niệm vữa xơ 
động mạch vành là tuổi của các “ông già” cần 
phải được xem xét lại. Bệnh là cả một quá 
trình kéo dài, bắt đầu từ rất sớm nên có thể 
dự phòng được từ khi còn trẻ. Để mọi người 
có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này, bác sĩ 
Đỗ Văn Chiến Khoa Nội tim mạch, Viện Tim 
mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 đã cung cấp 
thông tin và đưa ra lời khuyên như sau: 

Nguyên nhân nhồi máu cơ tim ở người trẻ 

- Ở những người trẻ cũng như người cao tuổi, 
vữa xơ động mạch là nguyên nhân chính, 
chiếm 80% các trường hợp nhập viện. Ở 
người già thường tổn thương 2 hoặc 3 động 

mạch vành nhưng ở người trẻ có đến 60% chỉ 
tổn thương 1 động mạch vành. 

- Bất thường giải phẫu động mạch vành bẩm 
sinh (động mạch vành xuất phát từ động 
mạch phổi, bất thường xuất phát động mạch 
vành, không có động mạch vành trái hoặc 
phải, thông động mạch vành với các động 
mạch, tĩnh mạch khác).

- Co thắt cầu cơ động mạch vành cũng là 
nguyên nhân thường gặp trong nhồi máu cơ 
tim ở người trẻ.

- Cục máu đông tại chỗ hoặc di chuyển từ nơi 
khác trong cơ thể gây tắc động mạch vành 
đột ngột.

- Các nguyên nhân còn lại bao gồm: Viêm 
động mạch vành, tia xạ lồng ngực do ung 
thư, chấn thương ngực, nghiện ma túy và các 
chất gây nghiện.

BỆNH VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH 
VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM Ở NGƯỜI TRẺ

Bệnh vữa xơ động mạch vành là bệnh hiếm gặp ở người trẻ, đặc biệt đối với nam 
giới. Tại Hoa Kỳ, nam giới ngoài 65 tuổi được coi là lứa tuổi bắt đầu có nhồi máu cơ 
tim. Những bệnh nhân nam mắc nhồi máu cơ tim ở tuổi 45 trở xuống được coi là trẻ 
và dưới 35 tuổi được coi là rất trẻ. Nhưng hiện nay, một số quan niệm cho rằng vữa 
xơ động mạch, đặc biệt là động mạch vành là bệnh của người già giờ đây đã không 
còn được chính xác nữa.

Can thiệp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp tại Khoa Nội tim mạch, Viện Tim mạch - Bệnh viện TWQĐ 108
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Nguyên nhân gây vữa xơ động mạch ở 
người trẻ

 Trong giai đoạn đầu của quá trình gây bệnh 
vữa xơ thì chỉ có những mảng mỡ mềm bám 
trên thành mạch sau đó có sự tích tụ thêm 
canxi và một số chất khác làm mảng vữa xơ 
cứng hơn và dần dần gây hẹp lòng mạch. 

Quá trình gây vữa xơ động mạch bắt đầu từ 
máu chứ không phải từ mạch máu, sự dư thừa 
LDL-Cholesterol trong máu bắt đầu tích tụ ở 
lớp dưới nội mạc mạch máu trông như một 
vệt mỡ có màu vàng. Thông thường những 
bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào, 
tăng huyết áp hay đái tháo đường có nguy 
cơ nứt vỡ động mạch cao hơn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho LDL-C tích tụ tại chỗ và lâu ngày 
sẽ biến thành mảng vữa xơ. Nếu các yếu tố 
nguy cơ như hút thuốc lá, tăng huyế t á p, đá i 
thá o đườ ng không được kiểm soát tốt thì 
mảng xơ vữa lâu ngày sẽ tăng dần lên về thể 
tích và gây ra những triệu chứng của bệnh 
tim mạch. 

Những triệu chứng điển hình do mảng vữa 
xơ gây ra là hiện tượng đau tức ngực trái. Tuy 
nhiên, ở người trẻ có thể bệnh nhân không 
có bất cứ triệu chứng nào trước đó nhưng 
đột ngột xuất hiện nhồi máu cơ tim. Nguyên 
nhân là do mảng vữa xơ gây hẹp không 
nhiều lòng mạch nhưng sẽ nứt vỡ tạo cục 
máu đông gây tắc động mạch vành và nhồi 

máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim là một biến 
chứng cấp tính của bệnh vữa xơ động mạch 
và có thể gây tử vong cho bệnh nhân, nhưng 
chúng ta phải lưu ý rằng bệnh vữa xơ là một 
quá trình lâu dài chứ không diễn ra trong 
ngày một ngày hai.

Đau ngực cấp tính ở người trẻ

Vữa xơ động mạch bắt đầu từ khi nào

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình vữa 
xơ có thể bắt đầu từ rất sớm và thậm chí là 
ngay khi chúng ta chào đời. Tuy nhiên, diễn 
biến nhanh hơn có thể bắt đầu từ lứa tuổi 
15 trở đi và có thể nhanh hay chậm là do 
nhiều nguyên nhân khác nhau. Ở những 
người trẻ tuổi, những yếu tố như hút thuốc 
lá và béo phì là hai nguyên nhân chính gây 
vữa xơ động mạch, sự khác biệt này so với 
nhóm người già có nguyên nhân chủ yếu là 
bệnh rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp và đái 
tháo đường. 

Hình ảnh tắc động mạch vành phải cấp tính
gây nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân 39 tuổi

Động mạch vành được tái thông bằng giá đỡ kim loại 
(stent), bệnh nhân đến viện sớm (trong 2 giờ đầu tiên 

sau đau ngực) nên kết quả rất tốt
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Người trẻ và hút thuốc lá  

Trong tất cả các lứa tuổi, hút thuốc lá là 
nguyên nhân hàng đầu gây vữa xơ động 
mạch và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút 
thuốc lá thụ động (ngửi khói thuốc lá của 
người khác) cũng là nguyên nhân gây ra vữa 
xơ động mạch. Đặc biệt là trẻ em sống trong 
gia đình có bố hoặc mẹ hút thuốc lá đã có 
biểu hiện vữa xơ động mạch từ rất sớm.

Đột tử ở người trẻ

Khi bất cứ một ca đột tử nào xảy ra, phần 
lớn các bác sỹ sẽ cố gắng tìm kiếm các bằng 
chứng về nhồi máu cơ tim do tắc động mạch 
vành. Nhưng nguyên nhân không hẳn như 
vậy. Những nghiên cứu về giải phẫu các thi 
thể bệnh nhân trẻ đột tử cho thấy chỉ có 
khoảng 1/3 số bệnh nhân có nguyên nhân 
là vữa xơ động mạch. Một điều đáng ngạc 
nhiên là phần lớn các nguyên nhân đột tử 
đều liên quan đến các bất thường bẩm sinh 
của động mạch vành (33%), bệnh lý cơ tim 
(20%), và bệnh lý van tim (13%). Đột tử xảy 
ra ở người trẻ với cấu trúc và chức năng tim 
bình thường và có thể nguyên nhân là những 
rối loạn nhịp tim nguy hiểm như hội chứng 
Brugada, QT dài, ngắn. Ngoài ra những bệnh 
nhân có sử dụng chất gây nghiện như heroin, 
cocain hoặc các thuốc khác cũng là nguyên 
nhân gây đột tử ở người trẻ.

Nguy cơ của  trẻ sinh non, sinh thiếu cân 

Những trẻ sinh non, sinh thiếu cân cũng tăng 
nguy cơ mắc bệnh vữa xơ động mạch từ rất 
sớm. Cứ thiếu nửa cân so với cân nặng lý 
tưởng làm tăng nguy cơ tim của mạch bé ở 
tuổi trưởng thành từ 5-10%. Chính vì vậy, cần 
chăm sóc đặc biệt nhóm này và làm giảm các 
nguy cơ tim mạch như béo phì, tăng huyết 
áp, đái tháo đường từ rất sớm. Thông thường 
các bác sỹ tim mạch sẽ rất ít khi hỏi về cân 

nặng của bệnh nhân hoặc có thể bệnh nhân 
không nhớ chính xác mình được sinh ra cân 
nặng bao nhiêu nhưng những đứa trẻ thiếu 
cân hoặc thiếu tháng thường có nguy cơ 
mắc bệnh cao huyết áp, đề kháng insulin, 
tăng mỡ máu và đái tháo đường cao hơn so 
với nhóm khác. Chính vì vậy, ngay từ khi còn 
mang thai người mẹ phải được giáo dục về 
sức khỏe sinh sản và phòng tránh nguy cơ đẻ 
non, suy dinh dưỡng của trẻ sơ sinh.

Quá trình vữa xơ có thể kéo dài nhiều năm từ 
khi chúng ta còn rất trẻ nhưng chúng ta hoàn 
toàn có thể dự phòng được, 6 yếu tố nguy cơ 
được coi là quan trọng nhất của bệnh vữa xơ 
động mạch bao gồm: Tăng cholesterol máu, 
HDL-cholesterol thấp, tăng huyết áp, đái tháo 
đường, béo phì và hút thuốc lá. Khi không có 
yếu tố nguy cơ nào trong nhóm trên thì chỉ có 
5% có nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở tuổi 95 
mà thôi. Một người không có yếu tố nguy cơ 
nào trong số các yếu tố trên thì có thể sống 
lâu hơn 11 năm tuổi của mình so với người 
mắc ít nhất một trong số các yếu tố trên. 

Mặc dù nhồi máu cơ tim ở người trẻ thường 
có tiên lượng tốt hơn so với người già vì tổn 
thương thường chỉ một động mạch và sức 
khỏe chung còn tốt. Tuy nhiên, hậu quả của 
nó cũng rất nặng nề làm giảm tuổi thọ đáng 
kể cho bệnh nhân. Ngay từ bây giờ, những 
người trẻ cần bỏ những thói quen xấu như 
hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu và ăn quá 
nhiều chất dầu mỡ. Sống lành mạnh, ăn uống 
khoa học, thường xuyên luyện tập thể chất 
và đi khám định kỳ hàng năm chính là cách 
phòng ngừa tốt nhất cho trái tim của bạn và 
gia đình.

Trung�tá�TS.�Đỗ�Văn�Chiến
Khoa�Nội�Tim�m�ch�Viện�Tim�m�ch,�

Bệnh�viện�TWQĐ�108
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Viêm túi mật cấp là tình trạng viêm cấp tính 
của túi mật do tắc nghẽn ống túi mật. 

Giải phẫu túi mật và đường mật

Về nguyên nhân gây viêm túi mật, hay gặp 
nhất là sỏi túi mật, ngoài ra còn một số 
nguyên nhân ít gặp như nhiễm trùng, xơ hóa, 
hẹp cơ vòng oddi, ung thư túi mật. 

Triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm túi mật 
cấp thường gặp gồm đau tức hạ sườn phải, 

mặc dù đau thượng vị có thể trội ở giai đoạn 
khởi đầu, có thể có sốt nhẹ, vàng da nếu có 

kèm theo viêm đường mật (còn gọi là tam 
chứng charcot). Xét nghiệm máu có số lượng 

bạch cầu thường tăng. Tuy nhiên, các dấu 
hiệu này thường biến đổi và không đặc hiệu, 

bởi vậy cần đến các phương pháp cận lâm 
sàng để chẩn đoán xác định. 

Có nhiều phương pháp chẩn đoán hình ảnh 
để đánh giá túi mật cũng như đường mật 
trong và ngoài gan, trong đó siêu âm với ưu 
điểm là dễ thực hiện, an toàn, giá thành rẻ 
và độ nhạy cao, nên được sử dụng là phương 
pháp đầu tiên để chẩn đoán viêm túi mật cấp 
và các biến chứng của bệnh. 

Viêm túi mật cấp trên siêu âm được xác định 
khi kích thước túi mật to, đường kính ngang 

túi mật > 4cm, thành dày >3mm, có dịch 
quanh túi mật, và các dấu hiệu gián tiếp như 
dấu hiệu Murphy siêu âm dương tính, dòng 
chảy tăng trên siêu âm Doppler màu. 

 Viêm túi mật cấp: Thành túi mật dày, giảm âm (mũi tên 
đặc); trong lòng túi mật có nhiều sỏi (mũi tên rỗng)

 
 Viêm túi mật cấp: Một sỏi (S) kẹt ở cổ túi mật, có bóng 

cản; thành túi mật dày ít (đầu mũi tên)

Ngoài ra siêu âm giúp xác định được nguyên 
nhân cũng như các biến chứng của viêm túi 
mật cấp như sỏi túi mật, sỏi đường mật, viêm 
đường mật hay viêm tụy cấp kèm theo…
Đồng thời siêu âm cũng giúp chẩn đoán 
phân biệt với các bệnh lý khác như các bệnh 
lý về gan gồm viêm gan, u gan, xơ gan; viêm 
ruột thừa thể dưới gan; sỏi niệu quản phải…

Một lưu ý đối với các bệnh nhân trước khi 
làm siêu âm để đánh giá túi mật là nên nhịn 
ăn trước đó từ 8 đến 12 tiếng, vì nếu sau ăn 
túi mật sẽ co nhỏ và gây khó khăn trong việc 
thăm khám, nên có thể bỏ sót những tổn 

SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN 
VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP
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thương nhỏ, tuy nhiên trong trường hợp cấp 
cứu thì vẫn có thể tiến hành siêu âm ngay mà 
không cần chuẩn bị.

Mổ cắt túi mật sớm được coi là phương pháp 
chuẩn trong điều trị viêm túi mật cấp, nhưng 
tỷ lệ tử vong sau mổ ở nhóm bệnh nhân cao 
tuổi có bệnh kết hợp nặng khá cao (19%). 
Phương pháp dẫn lưu túi mật xuyên gan qua 
da dưới hướng dẫn siêu âm được xem là một 
giải pháp an toàn thay thế cho phẫu thuật 
cắt túi mật sớm, đặc biệt những trường hợp 
viêm túi mật cấp trên bệnh nhân có nguy cơ 
tử vong cao như người cao tuổi, bệnh nhân 
mắc các bệnh tim mạch tiểu đường.

Ngày nay có thêm nhiều phương pháp để 
chẩn đoán viêm túi mật cũng như các bệnh 
lý đường mật, như chụp cắt lớp vi tính, chụp 
cộng hưởng từ. Những phương pháp này 
thường khá tốn kém và mất nhiều thời gian 
hơn, bởi vậy siêu âm vẫn được xem là phương 
pháp cận lâm sàng đầu tiên được sử dụng khi 
khám sàng lọc các bệnh lý túi mật. 

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 10 8, siêu 
âm là phương pháp thường quy trong quy 
trình khám sức khỏe cho bệnh nhân, giúp 

phát hiện sớm các bệnh lý về túi mật từ khi 
bệnh nhân chưa có triệu chứng lâm sàng, 
đặc biệt đã thực hiện khá thành công kỹ 
thuật dẫn lưu túi mật xuyên gan qua da dưới 
hướng dẫn siêu âm, đem lại hiệu quả cao 
trong điều trị bệnh.

BS.�Lê�Thị�Loan�
Khoa�Chẩ�n�đoá�n�Ch��c�năng

Bệ�nh�việ�n�TWQĐ�108
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GƯƠNG SÁNG NGHỀ Y

Sinh năm 1987, quê ở Hải Phòng, anh Trần 
Quang Dũng thi đỗ vào Học viện Quân y 
năm 2005. Trong quá trình học tập, cậu sinh 
viên Quân y xuất thân từ gia đình làm nông 
nghiệp luôn quan niệm phải cố gắng học tốt 
tất cả các chuyên ngành, để khi ra trường có 
đủ kiến thức, kinh nghiệm thực tế lâm sàng… 
đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của một 
Bác sĩ Quân y ở những vị trí khác nhau.

Sự bén duyên của bác sĩ Dũng với chuyên 
ngành Phẫu thuật Thần kinh từ một đêm trực 
bệnh viện, khi anh còn là sinh viên năm thứ 3 
của Học viện Quân y. Đó là một đêm trực tại 
Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Quân 
y 103. Đêm đó, anh Dũng chứng kiến cảnh 
một bệnh nhân trẻ tuổi bị tai nạn giao thông, 
hôn mê do chấn thương sọ não nặng. Bệnh 
nhân được phẫu thuật cấp cứu kịp thời ngay 
trong đêm với sự phối hợp nhịp nhàng của 
kíp bác sĩ. Anh may mắn được tham gia kíp 
mổ hôm đó. Tuy chỉ là đứng nhìn và chấm 
máu, nhưng anh đã bị “hấp dẫn” bởi hệ thống 
não bộ con người. Sau phẫu thuật một ngày, 
bệnh nhân tỉnh táo, đã có thể nói chuyện và 
ăn uống. Nhớ về ca bệnh đó, anh Dũng cho 
biết: “Tôi thực sự vui mừng và thần tượng các 
bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh. Từ đó, tôi 
thấy trong mình có niềm đam mê với chuyên 
ngành, muốn góp sức nhỏ bé của mình vào 
công cuộc cứu sống những bệnh nhân chấn 
thương sọ não”. 

Năm 2012, anh Dũng tốt nghiệp Học viện 
Quân y và thi đỗ bác sĩ nội trú Ngoại khoa. 

Năm 2015, anh tốt nghiệp bác sĩ nội trú và 
thật bất ngờ, anh vinh dự được phân công 
công tác về Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 
TWQĐ 108, nơi đây BS. Dũng có thể thực hiện 
ước mơ của mình từ những ngày ngồi trên 
ghế nhà trường.

Đam mê, nỗ lực triển khai kỹ thuật mới để 
phục vụ người bệnh

Năm 2017, dưới sự hướng dẫn của TS.BS. 
Nguyễn Trọng Yên - Chủ nhiệm Khoa Ngoại 
thần kinh, nhóm bác sĩ trẻ do Đại úy Trần 
Quang Dũng phụ trách đã tiến hành xây 
dựng và triển khai kỹ thuật phẫu thuật điều 
trị cho các bệnh nhân xuất huyết não tự 
phát. Đó là phẫu thuật chọc hút máu tụ dưới 
hướng dẫn của hệ định vị Navigation. Đây là 
một kỹ thuật mới, lần đầu tiên tiến hành tại 
Việt Nam, được áp dụng sẽ giúp người bệnh 
xuất huyết não tránh được cuộc mổ lớn với 
nhiều nguy cơ, rủi ro. Do là kỹ thuật mới nên 
nhóm nghiên cứu phải tìm đọc, tham khảo 
gần như toàn bộ phác đồ của các trường 
Đại học trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề khó 
khăn nhất là có bộ dụng cụ cho phẫu thuật. 
Tại thời điểm đó và cho tới nay, bộ catheter 
chọc hút có giá rất cao và chưa bán tại Việt 
Nam. Đứng trước khó khăn đó, nhóm nghiên 
cứu đã cải tiến bộ kim sinh thiết não định 
vị thành kim dẫn đường để đặt dẫn lưu vào 
trung tâm ổ máu tụ dựa trên nguyên lý của 
phẫu thuật sinh thiết não. Với cải tiến này, giá 
thành cho mỗi lần phẫu thuật đã được giảm 
thiểu rất nhiều. 

“MỐI LƯƠNG DUYÊN”  
VỚI PHẪU THUẬT THẦN KINH 

CỦA MỘT BÁC SĨ TRẺ

Vừa là một bác sĩ trẻ, một cán bộ Đoàn năng động có nhiều ý tưởng, ThS.BS. Trần 
Quang Dũng luôn hết mình trong công việc, luôn giữ ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết 
với chuyên ngành Phẫu thuật Thần kinh - một chuyên ngành đầy thử thách.
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Hoặc như kỹ thuật nội soi định vị lấy máu tụ 
trong não. Đây là một phẫu thuật hiện đại, 
xâm lấn tối thiểu, hứa hẹn cho hiệu quả cao. 
Tuy nhiên, yêu cầu cần có bộ ống vén não 
định vị với giá rất đắt, khoảng 5.000 đô la 
cho một cuộc mổ (gần 120 triệu đồng). Bác sĩ 
Dũng suy nghĩ rất nhiều và trình bày ý tưởng 
với Chủ nhiệm Khoa, đó là: Thiết kế bộ ống 
não có gắn định vị với tác dụng tương đương 
bộ nguyên bản của hãng, nhưng các bác sĩ sẽ 
cải tiến để sử dụng nội soi trong tiếp cận ổ máu 
tụ. Từ ý tưởng đó, các bác sĩ Khoa Ngoại thần 
kinh đã tạo ra được bộ ống vén não như ý 
muốn, đưa phẫu thuật nội soi định vị lấy máu 
tụ trong não lần đầu tiên được triển khai tại 
Việt Nam. Cho tới nay, kỹ thuật đã được triển 
khai thường quy mang lại những kết quả tốt 
nhất cho người bệnh.  

Phấu thuật lấy u não dưới hướng dẫn của hệ thống 
định vị thần kinh và siêu âm trong mổ  

(Bác sỹ Dũng đứng thứ hai từ trái qua phải)

Vào một đêm trực tháng 4/2018, Bệnh viện 
tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.N, 75 tuổi, ở Long 
Biên, Hà Nội, người gầy gò, nhập viện trong 
tình trạng hôn mê (Glasgow 6 điểm), trên hình 
ảnh cắt lớp vi tính sọ não cho thấy xuất huyết 
não lớn vùng đỉnh chẩm phải. Bệnh nhân N 
được chỉ định phẫu thuật dẫn lưu ổ máu tụ 
định vị. Tuy nhiên, với thể tích ổ máu tụ lớn, 
kèm theo tuổi cao, thể trạng gầy yếu … nên 
trong và sau mổ có rất nhiều nguy cơ rủi ro. 
Anh Dũng đã gặp và trao đổi với gia đình về 
tình trạng bệnh, phương hướng phẫu thuật 
cũng như các nguy cơ rủi ro. Lúc đầu, gia 
đình chưa thực sự quyết tâm, muốn buông 
xuôi. Nhưng nếu không mổ, bệnh nhân chắc 
chắn sẽ không qua được. Anh chợt nghĩ đến 
câu nói của TS. Yên - Chủ nhiệm Khoa: “Bác 

sĩ không được phép dừng bước”. Anh tiếp tục 
cố gắng giải thích và động viên gia đình để 
phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau 5 phút bàn 
bạc, gia đình quyết tâm đồng ý phẫu thuật. 
Bác sĩ Dũng chia sẻ: “Tôi thấy được sự quyết 
tâm cũng như lo lắng trong từng ánh mắt của 
những người con của bệnh nhân. Đó cũng 
chính là động lực giúp tôi quyết tâm hơn trong 
ca phẫu thuật này”. Ca phẫu thuật được tiến 
hành ngay trong đêm và diễn ra khá thuận 
lợi. Đến ngày thứ 7 sau phẫu thuật, bệnh 
nhân tỉnh táo hoàn toàn và được xuất viện. 
Trước khi về, bệnh nhân rất xúc động và gửi 
lời cảm ơn các bác sĩ. Bệnh nhân N lấy trong 
giỏ ra một bó rau cải và nói: “Đây là rau sạch, 
bà trồng ở nhà trước khi bị bệnh, bà biếu bác 
sĩ. Sau đợt này, khỏe lại về nhà, bà lại trồng rau 
tiếp”. Mỗi bệnh nhân lành bệnh, thoát khỏi 
lưỡi hái tử thần là sự động viên lớn lao nhất 
đối với những phẫu thuật viên - người lính 
áo trắng. 

Say mê trong nghiên cứu khoa học

Năm 2018, sáng kiến “Tạo vạt niêm mạc mũi 
có cuống che phủ khuyết hổng vùng xoang 
bướm trong phẫu thuật nội soi lấy u tuyến yên” 
của bác sĩ Dũng và kíp bác sĩ liên khoa đã 
đạt Giải Ba trong Hội thao Sáng tạo kỹ thuật 
Tuổi trẻ trong Quân đội; Sáng kiến “Ứng dụng 
phẫu thuật nội soi trong chẩn đoán, sửa chữa 
tắc đầu xa van dẫn lưu não thất - ổ bụng” của 
Khoa đạt Giải Nhì trong Hội thao Sáng tạo 
kỹ thuật Tuổi trẻ trong Quân đội năm 2019. 
Hiện nay, các kỹ thuật này đã được áp dụng 
thường quy tại Bệnh viện, đem lại nhiều lợi 
ích cho người bệnh. 

Bên cạnh đó, bác sĩ Dũng cũng tham gia đề 
tài cấp Bệnh viện: “Nghiên cứu vai trò phẫu 
thuật giảm áp điều trị nhồi máu não ác tính do 
tắc động mạch não giữa”. Trong 3 năm (2017 
– 2019), bác sĩ Dũng đã tham gia viết nhiều  
bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành 
Phẫu thuật Thần kinh, Đột quỵ não.

Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu khoa 
học của mình, bác sĩ Dũng còn thường xuyên 
tìm tòi, triển khai các ý tưởng trong chăm 
sóc, theo dõi bệnh nhân. Anh đã giúp lãnh 
đạo Khoa đưa công tác nghiên cứu khoa học 
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vào với đội ngũ điều dưỡng. Không những 
trực tiếp giúp anh chị em điều dưỡng lấy, xử 
lý số liệu… bác sĩ Dũng còn hướng dẫn anh 
chị em viết bài, làm báo cáo, tham gia các Hội 
nghị chuyên ngành.

Cán bộ Đoàn năng động, nhiều ý tưởng

Năm 2017, bác sĩ Dũng được giao nhiệm vụ 
Bí thư Chi đoàn cơ sở. Đây thực sự là một 
thử thách mới. Anh suy nghĩ làm phong trào 
phải gắn với thực tế, đi vào chiều sâu, có chất 
lượng chứ không chỉ đơn thuần là hình thức. 
Công việc chuyên môn hàng ngày tại Khoa 
đã chiếm phần lớn thời gian của đoàn viên. 
Tuy nhiên, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, 
tinh thần đoàn kết của mỗi đoàn viên, Chi 
đoàn vẫn luôn đạt được nhiều thành tích 
đáng kể, có những hoạt động phong trào có 
giá trị thực tiễn. Điển hình như: Chương trình 
Giáo dục sức khỏe cột sống cho bệnh nhân và 
người nhà do Chi đoàn phụ trách. Hàng tuần, 
Chi đoàn tổ chức các buổi nói chuyện với gia 
đình người nhà bệnh nhân về các bệnh lý cột 
sống, tư vấn, hướng dẫn về cách chăm sóc, 
tập vận động sớm sau mổ ngay tại giường 
bệnh cũng như khi ra viện. Hàng ngày, đoàn 
viên xuống tận giường bệnh thăm khám, 
hướng dẫn trực tiếp cho từng người bệnh về 
các động tác tập vận động tại giường, cách 
chuyển tư thế khi đi lại, từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng điều trị. Mô hình này bước 
đầu đã đem lại những kết quả tích cực, nhận 
được sự ủng hộ của gia đình và người nhà 
bệnh nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, bác sĩ 
Dũng cùng đồng nghiệp đã và đang triển 
khai liên tục các chương trình tư vấn, chăm 
sóc khác có hiệu quả cho bệnh nhân. 

 

Bác sĩ Dũng thăm khám,  
hướng dẫn người bệnh tập vận động

Là một Đảng viên, là một người thầy thuốc, 
Bác sỹ Trần Quang Dũng luôn cố gắng học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, hoạt động tích cực trong 
cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống 
hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Anh 
luôn nỗ lực hết mình vì người bệnh, hạnh 
phúc của người bệnh là hạnh phúc của chính 
bản thân mình. Trên cương vị là bác sĩ điều 
trị, anh không ngừng phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Đại úy ThS.BS. Trần 
Quang Dũng luôn quan niệm: Được làm đúng 
chuyên ngành mình yêu thích là một mơ ước 
của các bác sĩ nói chung, nhưng theo đuổi và 
giữ được nhiệt huyết đam mê thì cũng đầy cam 
go và thử thách. 

Với những thành tích, đóng góp của mình, 
Đại úy Trần Quang Dũng vinh dự được nhận 
Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba của 
Chủ tịch nước năm 2017; danh hiệu Chiến 
sĩ Thi đua cơ sở ba năm: 2017, 2018 và 2019; 
giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong 
Quân đội năm 2018; giải Nhì Giải thưởng Tuổi 
trẻ Sáng tạo trong Quân đội năm 2019.

Lan�Hương�
Truyền�thông�Bệnh�viện�

Trung�ương�Quân�đội�108�
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NHỊP CẦU NHÂN ÁI

- Chị ơi, chị còn nhớ em không ạ?

- Em là…?

- Chắc chị không nhớ em nhưng em nhớ chị 
rất rõ, em là người được chẩn đoán K tuyến 
giáp vừa đi vừa khóc hỏi đường chị đấy?

- Em phẫu thuật xong rồi, bây giờ tái khám 
định kỳ thôi. Nghe lời bác sỹ và nghe lời chị, 
bây giờ thể trạng cũng như tâm lý của em 
tốt lắm rồi, chắc sau đợt này em sẽ quay lại 
trường tiếp tục đi học chị ạ. 

Nói rồi cô bé 19 tuổi cầm tờ phiếu khám trên 
tay chạy ra chỗ mẹ nở nụ cười rạng rỡ. Vài 
tháng trước tôi gặp em, nước mắt lưng tròng, 
em nghĩ cuộc đời em thế là hết, ung thư là sẽ 
chết. Thấy em tuyệt vọng tôi mạnh dạn lấy 
kinh nghiệm của vài ngày đi làm ở khoa lâm 
sàng khuyên em, không ngờ những lời động 
viên của tôi phần nào giúp ích cho em, nhìn 
ánh mắt của em mà lòng tôi thấy thương 
cảm. Đây có lẽ là kỷ niệm đầu tiên của tôi 
trong hành trình cuộc đời nghề y với tình yêu 
đối với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Rời ghế giảng đường, tôi tốt nghiệp ra trường 
với hành trang vẫn còn thơm mùi sách vở. 
Không biết đây là vận may hay sự sắp đặt của 
cơ duyên, tôi được chọn vào trong mái nhà 
chung của Ban Công tác xã hội, Phòng Chính 
trị, Bệnh viện TWQĐ 108.

Hai năm được sống và công tác tại đây, 
không phải là thời gian dài, nhưng đã đọng 
lại trong tôi những kỷ niệm đẹp, những bài 
học quý báu. Tôi thấy được ý nghĩa của cuộc 
sống, thấy sự ấm ấm áp chân thành trong 
công việc và mong muốn được cống hiến để 
hoàn thiện bản thân mình. 

Tôi còn nhớ như in, khi chân ướt chân ráo 
bước vào cổng Bệnh viện, tôi là một cô gái 
khá vô tâm không khéo ăn nói và cũng khá 
bừa bộn trong cuộc sống sinh hoạt hàng 
ngày. Nhưng khi được nhận vào làm trong 
một Bệnh viện lớn hàng đầu quốc gia, đứng 
trong đội ngũ nhân viên công tác xã hội tôi 
như đã trở thành con người mới. Đã chỉn chu 
hơn trong tác phong lời nói, gọn gàng hơn 
về nếp sống sinh hoạt, bởi tôi biết đội ngũ 
nhân viên công tác xã hội chúng tôi là hình 
ảnh của Bệnh viện, là nơi mọi người chia sẻ 
tất cả những gì thầm kín nhất với chúng tôi, 
bởi vậy mỗi cá nhân phải cố gắng hết sức để 
từng ngày, từng giờ tốt hơn, trưởng thành 
hơn, xứng đáng với những gì mà bệnh nhân 
tin tưởng, Bệnh viện giao phó.

Có một câu hát mà tôi rất thích “Em là ai mà 
nụ cười luôn trên môi, đã xua đi bao nỗi sợ hãi 
trong anh. Bởi vì em đã đem niềm tin đến cho 
anh đến cho mọi người…”, câu hát đó không 
chỉ đúng với những người chiến sĩ áo trắng, 
mà nó còn đúng với những chàng trai cô gái 
khoác lên mình bộ trang phục “Công tác xã 
hội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” 
chúng tôi.

Với những người làm công tác xã hội thì có 
kiến thức thôi là chưa đủ, chúng tôi còn phải 
có cái tâm với cộng đồng để có thể cống hiến 
hết mình, bởi lẽ công tác xã hội chính là sự 
thể hiện của lòng nhân ái và yêu thương. 
Công tác xã hội phải luôn hết mình vì công 
việc, luôn lắng nghe và hiểu được tâm lý 
người bệnh một cách thấu đáo chính xác 
nhất, đồng thời nắm bắt được hoàn cảnh 
khó khăn của người bệnh, để hỗ trợ kịp thời 

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TÔI
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cũng như tư vấn cho người bệnh về quyền, 
lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, 
tư vấn về các chính sách xã hội, bảo hiểm y tế, 
trợ cấp xã hội trong khám bệnh chữa bệnh, 
phối hợp thực hiện các chương trình vì sức 
khỏe cộng đồng. Tích cực tham gia Tết trung 
thu cho em, tôi thấy được sự lan tỏa tình yêu 
thương đến với những bệnh nhân nhỏ tuổi 
đang điều trị tại Bệnh viện, xóa đi nỗi mặc 
cảm ở Bệnh viện trong tâm lý của các em.

Chắc hẳn chúng ta đã từng được nghe câu 
nói “Cho đi là còn mãi”. Đó là những cảm xúc 
khi những nhân viên công tác xã hội làm công 
tác vận động người nhà của bệnh nhân chết 
não hiến tạng. Sự sống được hồi sinh trong 
cái chết, một lần nữa những bệnh nhân được 
ghép tạng lại được nhìn thấy ánh dương của 
cuộc đời nhờ các tạng hiến. Công tác xã hội 
tưởng dễ mà khó vô cùng, có ai đó đã tự hỏi 
365 ngày có người nào mà cười đủ số ngày ấy 
không ? Và đã có đáp án, đó chính là những 
người làm trong nghề công tác xã hội trong 
Bệnh viện. Dù ngày nắng hay mưa, dù áp lực 
gia đình, cuộc sống có khó khăn, nhưng khi 
đã đứng trong hàng ngũ nhân viên công tác 
xã hội để hỗ trợ người bệnh thì mình luôn 
phải là người “hoàn hảo”, hoàn hảo đến từng 
chi tiết, từng tác phong và hành động. Bởi 
nếu có thể bạn mang cảm xúc tiêu cực từ 
bên ngoài vào công việc là bạn đang gián 
tiếp hủy hoại tâm lý tích cực còn sót lại sau 
cùng của người bệnh đang đứng bên bờ vực, 
đang rất cần được hỗ trợ.

Thực sự, tôi đã phải lòng và yêu cái nghề công 
tác xã hội này từ lúc nào không hay. Trong cái 
tình yêu nhỏ bé ấy có lẽ nguyên nhân chính 
thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong tôi là 
những tâm tư tình cảm của người bệnh, sự 
dìu dắt giúp đỡ của các anh chị đồng nghiệp 
đi trước, tôi thấy cuộc sống nhỏ bé của tôi 
có ý nghĩa hơn rất nhiều, quan trọng hơn khi 
được những người bệnh chia sẻ cũng như 
dành tình cảm đặc biệt với một người xa lạ 
như tôi. Cũng như  được sự quan tâm yêu 
thương chỉ bảo tận tình của tất cả mọi người 

trong mái nhà chung mà chúng tôi hay quen 
miệng gọi là “đồng đội, đồng chí”. Lật lại từng 
bức thư cảm ơn của người bệnh gửi đến Ban 
Công tác xã hội; xem lại những thước phim, 
phản ánh về những hoạt động mang niềm 
vui đến với người bệnh trên trang fanpage, 
hay trên những quyển tạp chí, khiến lòng tôi 
xúc động và nhận thấy cần cố gắng phấn đấu 
nhiều hơn. Chặng đường 3 năm thành lập 
tuy ngắn, nhưng từng ấy thời gian là những 
tháng ngày chúng tôi bỏ biết bao công sức, 
trí tuệ, tận tâm tận lực, đôi khi có cả sự hy 
sinh kinh tế, thậm chí cả tình cảm riêng tư, để 
công tác xã hội trong bệnh viện được nhiều 
người bệnh biết đến. Ban công tác xã hội 
chính là nơi chia sẻ những buồn vui những 
khó khăn trong quá trình điều trị của người 
bệnh. Bệnh nhân Mai Thế Tiến vì cảm động 
trước tình cảm của nhân viên công tác xã hội 
dành cho mình, đã viết:

“Các em như một rừng hoa 
Về đây công tác đậm đà tình thương 

Nỗi lòng người bệnh vấn vương 
Nhiều nơi hoàn cảnh tỏ tường khó khăn 

Động viên bác sỹ khám thăm 
Cùng Ban hỗ trợ khó khăn kịp thời… 

….Các em như những nàng tiên 
Tình như cô Tấm bệnh liền bớt đau…”

      Trên hội trường, lời bài hát “Xin cám ơn 108 
thân yêu đã đem tình yêu trở lại, mang tình 
người cho đời ấm áp” như thấm vào từng tế 
bào của mỗi nhân viên chúng tôi, động viên 
những người làm công tác xã hội trong bệnh 
viện không ngừng cố gắng phấn đấu vươn 
lên, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần nhỏ 
bé của mình trong công cuộc xây dựng Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 lên tầm cao 
mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà 
nước, Quân đội và nhân dân.

Trần�Th�y�Linh�
Ban�Công�tác�Xã�hội�
�Bệnh�viện�TWQĐ�108
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THÔNG TIN CẦN BIẾT

Với đội ngũ y Bác sĩ chuyên môn cao luôn 
tâm huyết với nghề và trang thiết bị tiên tiến, 
hiện đại, Trung tâm thính học và tiền đình 
hướng đến cung cấp các dịch vụ  khám, chẩn 
đoán và điều trị các bệnh lý thính học & tiền 
đình nhanh chóng - an toàn - hiệu quả.

Trung tâm Thính học và tiền đình cung cấp 
các dịch vụ: 

Khám, chẩn đoán, tư vấn, sàng lọc các bệnh 
lý thính học và tiền đình.

Cung cấp các giải pháp điều trị: kê đơn 
thuốc, tư vấn máy trợ thính, phẫu thuật điều 
trì bệnh lý thính học, cấy điện cực ốc tai... 

Sàng lọc điếc bẩm sinh.

Khám giám định sức nghe.

Huấn luyện phục hồi chức năng thính giác 
và tiền đình.

Cung cấp, hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, 
bảo hành máy trợ thính.

Đăng kí khám & tư vấn: 

Phòng khám Thính học số 83 - Khu Khám và 
Điều trị Theo yêu cầu - Bệnh viện TWQĐ 108. 
Địa chỉ: Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Điện thoại liên hệ: 0982746488/
             0936081899/ 0983660686.

TRUNG TÂM THÍNH HỌC VÀ TIỀN ĐÌNH
 “Lưu giữ vẹn tròn âm thanh cuộc sống”
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Phòng đo thính lực đạt tiêu chuẩn giúp đo chính xác 
sức nghe của bệnh nhân

 

Người bệnh đang được đo thính lực 
trong phòng cách âm tuyệt đối

Người bệnh đang được tư vấn và đeo thử để trải nghiệm 
máy trợ thính kĩ thuật số phù hợp
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HỎI � ĐÁP

A LÔ BÁC SĨ

Câu hỏi 1  

Con của tôi có vết bớt OTA đen sậm và dày trên 
khuôn mặt, tôi muốn biết tại Bệnh viện TWQĐ 
108 có phương pháp nào điều trị hiệu quả ? Và 
đăng ký thực hiện kỹ thuật ở đâu ? Xin chỉ dẫn 
cho tôi, tôi xin cảm ơn.

Bác sỹ  

Hiện nay, Bệnh viện TWQĐ 108 đang thực hiện 
điều trị Bớt OTA bằng công nghệ Laser PICO 
với những ưu điểm vượt trội: hiệu quả điều trị 
cao, không xâm lấn da, không để lại sẹo.

Cơ chế hoạt động của tia laser PICO lên da 
như sau:

- Chiếu laser với bước sóng phù hợp lên 
vùng bớt;

- Năng lượng tác động vào hắc sắc tố;

- Vùng da bị tác động giãn nở, phá vỡ sự liên 
kết của tế bào hắc sắc tố;

- Loại bỏ nhanh các biểu bì chứa đốm da 
màu café;

- Nâng lớp biểu bì bên dưới lên trên, trả lại làn 
da đều màu.

Qua kết quả thực tế điều trị bằng công nghệ 
Laser Pico của Bệnh viện TWQĐ 108 trên 
hàng trăm bệnh nhân có bớt OTA trên mặt, 
cho thấy: Khi được điều trị ở độ tuổi càng 
nhỏ thì hiệu quả điều trị đạt được cao hơn 
và đặc biệt tốt về mặt tâm lý. Sau điều trị các 
bệnh nhân rất tự tin trong cuộc sống, vượt 
qua được mặc cảm vì có vết bớt to trên mặt!

Trong thực hiện công nghệ thẩm mỹ, Bệnh 
viện TWQĐ 108 chú trọng cả 2 yếu tố AN 
TOÀN và THẨM MỸ. Bạn có thể đăng ký cho 
con bạn thăm khám và thực hiện kỹ thuật 
điều trị bớt OTA tại Khu Phẫu thuật thẩm mỹ 
và Laser công nghệ cao, Bệnh viện TWQĐ 
108, Số 1B, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội. Hotline: 078.9888.108.

Câu hỏi 2  

 Sau sinh em bé thứ 2, tôi xuất hiện rất nhiều vết 
rạn trên bụng, tôi đã bôi nhiều loại dầu dưỡng 
để điều trị, tuy nhiên đến nay vẫn chưa lành, tôi 
rất mất tự tin vì điều này, bác sỹ có thể chỉ cho 
tôi cách khắc phục được không ?

Bác sỹ  

Đối với nhiều phụ nữ sau khi sinh, vết rạn 
da xuất hiện hiển nhiên như một phần của 
việc sinh con như tã lót và cho con ăn. Rạn 
da xảy ra khi cơ thể phát triển nhanh làm làn 
da không theo kịp. Điều này làm cho các sợi 
đàn hồi ngay dưới bề mặt da bị đứt, dẫn đến 
các vết rạn da.

Rạn da xảy ra do hormone thai kỳ ảnh hưởng 
đến lớp giữa của da, có nghĩa là nó không 
liên kết tốt với các lớp khác. Bạn có thể bị 
rạn da ở bụng, dưới đùi và ngực. Giống như 
vết sẹo, chúng sẽ mờ dần, nhưng chúng sẽ 
không biến mất hoàn toàn

Trong 9 tháng mang thai, người mẹ có thể 
tăng khoảng 14kg. Khi cơ thể phát triển 
nhanh đến mức có thể khiến bạn bị rạn da, 
nhiều nhất ở vùng bụng và ngực, các  vết 

47S Ố � 7 � N Ă M � 2 0 2 0



rạn da cũng có thể xuất hiện ở đùi, mông và 
cánh tay trên. Các dấu hiệu thường bắt đầu 
đỏ hoặc tím, nhưng sau khi mang thai, chúng 
dần dần biến thành màu trắng hoặc xám.

Dù mang thai lần thứ nhất hay lần thứ 2 thì 
tình trạng rạn da vẫn xảy ra. Người mẹ sẽ 
cảm thấy da bụng mình rất ngứa và căng khi 
mang bầu. Họ cũng nhận thấy những đường 
nét rất rõ khi bụng bầu càng phát triển.

Các chuyên gia nói rằng phụ nữ khi mang 
thai có cân nặng khỏe mạnh nên  tăng từ 
11kg đến 15kg. Nói cách khác, khi nói đến vết 
rạn da, xuất hiện nhiều hay ít phụ thuộc vào 
cơ thể bạn tăng cân thế nào.

Các vết rạn da xuất hiện nhiều nhất ở phụ nữ 
đang mang thai. Theo Học viện Da liễu Hoa kỳ, 
khoảng 90% phụ nữ sẽ thấy làn da mình bị rạn 
sau tháng thứ sáu hoặc thứ bảy của thai kỳ.

Di truyền cũng là yếu tố quan trọng đối với 
rạn da, nghĩa là nếu mẹ của bạn bị rạn da, thì 
bạn cũng có khả năng bị rạn da. Màu sắc của 
vết rạn da phụ thuộc vào màu da của mỗi 
người. Nếu phụ nữ có một làn da sáng hơn 
sẽ có xu hướng phát triển các vết rạn da màu 
hồng. Phụ nữ có làn da sẫm màu có xu hướng 
bị rạn da nhẹ hơn màu da của ban đầu.

Hiện nay tại Khu Laser thẩm mỹ công nghệ 
cao, Khoa Khám Bệnh Đa Khoa, Bệnh viện 
TWQĐ 108 đang triển khai công nghệ điều trị 
rạn da theo Công nghệ 3Deep là công nghệ 
độc quyền của Endymed Israel, được tổ chức 
FDA,CE công nhận có ưu điểm vượt trội về 
nhiều lĩnh vực thẩm mỹ:

- Intensif MFR trị rạn da sẹo lõm, sẹo mụn;

- I�ne trẻ hoá da chống nhăn vùng mắt;

- Endymed pure nâng cơ vùng mặt;

- SHAPE 3D công nghệ giảm béo.

Rất nhiều chị em đã lựa chọn công nghệ này 
để tự tin hơn. Nếu bạn có điều kiện mời bạn 
trải nghiệm và áp dụng thử công nghệ này 
để sớm trở lại tự tin.

Câu hỏi 3  

Gần đây tôi có mua thuốc bôi ngứa tại quầy 
thuốc gần nhà, nhưng khi bôi xong xuất hiệu 
nhiều mụn nhỏ li ti như trứng cá và ngứa. Xin 
hỏi bác sỹ tôi cần làm gì ạ ?

Bác sỹ   

Trứng cá mọc do thuốc là trường hợp mụn 
trứng cá xuất hiện sau khi sử dụng thuốc 
dạng bôi tại chỗ hay dạng uống hoặc tiêm 
truyền, người bệnh có thể có tiền sử trứng cá 
hoặc không trước khi sử dụng thuốc, ngoài 
ở mặt có thể gặp ở ngực, lưng, cánh tay. Các 
thuốc có thể gây trứng cá là do thuốc có: 
corticoid, hormone sinh dục testosterone, 
isoniazid, lithium, halogen... trong đó corti-
coid là nguyên nhân thường gặp nhất trên 
lâm sàng ở cả dạng thuốc uống và thuốc bôi. 
Theo phân loại của Hiệp hội Da liễu châu Âu 
thì Betamethason dipropionat là 1 corticoid 
cực mạnh. Corticoid bôi được nhiều người 
dùng và bán rất nhiều ở các quầy thuốc. 
Vừa qua chúng tôi cũng tiếp nhận một bệnh 
nhân nam 14 tuổi, bị ngứa da mặt, do ra hiệu 
thuốc mua thuốc bôi, trong đó có Betameth-
ason dipropionat. Sau vài ngày bôi mặt thì 
xuất hiện trứng cá do tác dụng phụ của cor-
ticoid. Đây là 1 loại trứng cá mà việc điều trị 
và tiên lượng không giống trứng cá thông 
thường. Vì vậy, quý vị bệnh nhân khi có dấu 
hiệu cần đi khám da liễu tại các cơ sở uy tín. 
Tránh tự ý mua thuốc bôi và gặp những hậu 
quả khôn lường.

Câu hỏi 4  

Xin chào bác sỹ của Bệnh viện TWQĐ 108, 
các con tôi đều rất mê âm nhạc vì thế cháu 
thường xuyên sử dụng tai nghe để nghe hàng 
ngày. Nhưng tôi rất ái ngại về tác hại của tai 
nghe khi con sử dụng quá nhiều thời gian như 
vậy, tôi xin bác sỹ có thể chỉ dẫn và hướng dẫn 
cách sử dụng tai nghe an toàn để tôi và các 
con được biết ?
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Bác sỹ  

Theo Tổ chức y tế thế giới có khoảng hơn 1,1 
tỷ người trong độ tuổi 12-35 tuổi có nguy cơ 
cao mất thính lực do tai nghe.

Xã hội hiện đại, nhu cầu thưởng thức âm nhạc 
và phim ảnh công nghệ tăng cao. Không ít 
các bạn trẻ thường xuyên đeo tai nghe trong 
nhiều giờ liền và nhiều ngày. Tuy nhiên thói 
quen này gây ảnh hưởng NGUY HIỂM đến 
khả năng nghe của họ. Việc lạm dụng tai 
nghe có thể khiến: Tổn thương màng nhĩ, 
nhiễm trùng  tai, tế bào thần kinh trong ốc 
tai làm việc quá sức dẫn đến giảm thính lực, 
có thể điếc một số tần số hoặc điếc hẳn một 
tai.  Điều đáng tiếc là ít người nhận thức được 
hậu quả của thói quen này.

- Một số sai lầm thường mắc mà bạn cần lưu 
ý khi sử dụng tai nghe như sau:

+ Đeo tai nghe liên tục trong thời gian dài. 
Hiện nay đa số máy nghe nhạc có tai nghe 
đều có công suất cực đại đến 120db đương 
nhiên sẽ gây tác hại nếu không sử dụng 
đúng cách.

+ Ngủ quên khi nghe nhạc: Nghe nhạc bằng 
tai nghe khi ngủ, não vẫn phải tiếp tục làm 
việc ngay cả khi cơ thể đang trong trạng thái 
nghỉ ngơi. Kéo dài thói quen này không chỉ 
làm tổn thương cơ quan thính giác mà còn 
ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

+ Không vệ sinh tai nghe. Tai nghe là nơi tập 
trung nhiều vi trùng, nhất là sử dụng chung 
tai nghe với người khác. Nút tai nghe thường 
gây ẩm khiến vi trùng, vi nấm phát triển, gây 
viêm ống tai ngoài do vi trùng, chàm ống tai, 
nhiễm nấm.

- Việc cần làm khi sử dụng tai nghe: 

+ Không nên mở âm lượng quá to, điều chỉnh 
mức âm lượng không quá 60% so với mức 
cao nhất của thiết bị. 

+ Không đeo tai nghe quá lâu (chỉ nên đeo 
dưới 2h/ngày, không nên đeo tai nghe lúc 
ngủ).

+ Dùng các loại tai nghe vừa khít với tai để 
không phải tăng volume do ảnh hưởng của 
âm thanh bên ngoài. Ghi nhớ khi volume bật 
càng to thì thời gian nghe càng phải được rút 
ngắn tương ứng.

+ Không nên nghe trong môi trường quá ồn 
ào vì người nghe phải điều chỉnh âm thanh 
lớn hơn.

+ Người có bệnh về tai ngoài, tai giữa không 
nên đeo tai nghe vì làm cho viêm tai dễ tái 
phát.

+ Vệ sinh tai nghe thường xuyên. Không 
dùng chung tai nghe với người khác để tránh 
làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn.

Khi thấy có biểu hiện nhiễm trùng tai (chảy 
nước, sưng đỏ, mưng mủ trong tai), ù tai, đau 
2 bên mang tai và trong tai, nghe kém, chóng 
mặt, nhức đầu, hoa mắt… nên đến ngay cơ sở 
y tế uy tín để kịp thời thăm khám và điều trị.  
Trung tâm Thính học và Tiền đình, Bệnh viện 
TWQĐ 108, sẵn sàng đồng hành cùng bạn 
bảo vệ sức khỏe thính lực. 

Địa chỉ: Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0982746488/
             0936081899/ 0983660686.
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GÓC GIẢI TRÍ

I. TRUYỆN CƯỜI

Nhầm lẫn tai hại

Nhân viên đến cơ quan làm việc với hai tai 
băng bó. Sếp ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

- Hôm qua, vợ đi vắng nên tôi phải ủi đồ. Khi 
cô ấy gọi điện thoại về, tôi đã sơ ý nhấc bàn ủi 
lên nghe.

- Vô lý! Tại sao tai kia của anh cũng bị băng bó?

- Thưa, tôi lại nhầm lần nữa vì vội gọi bác sĩ.

Chịu đau giỏi

Đôi vợ chồng nọ đưa nhau đến gặp nha sĩ, người 
chồng tỏ ý rất vội:

- Càng đơn giản càng tốt, thưa bác sĩ. Không 
cần phải gây mê hay tiêm thuốc giảm đau gì 
hết. Ông cứ nhổ phắt cái răng sâu ra là được.

- Nha sĩ thán phục: Giá mà bệnh nhân nào cũng 
chịu đau giỏi như anh. Nào, chỉ cho tôi chiếc 
răng sâu!

- Lập tức, ông chồng quay sang vợ: Em yêu, cho 
bác sĩ xem cái răng sâu đi!  
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II. TRUYỆN NGẮN

Câu chuyện 1

Một em bé nói với mẹ:  “Mẹ ơi, hôm nay mẹ 
rất đẹp!”

Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?”

Em bé trả lời:  “Bởi vì hôm nay mẹ… không 
nổi giận!”.

Bài học rút ra:

Vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của 
chúng ta. Nếu một tâm tính nổi giận, tức tối sẽ 
làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm 
đi. Vì thế người xưa mới khẳng định rằng: “Tâm 
sinh tướng”. Bởi vậy muốn để trở nên đẹp hơn 
thì bạn hãy rèn luyện tâm hồn của mình luôn 
thánh thiện.

Câu chuyện 2

Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.

Bạn bè nói với ông ta: “Ông không cần phải bắt 
con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên 
cũng phát triển.” 

Ông chủ nói: “Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi 
chăm cây công nghiệp”.

Bài học rút ra:

Cách dạy con nên người tốt nhất là để chúng tham 
gia lao động, để chúng hiểu được giá trị lao động 
và thông cảm với sự vất vả của cha mẹ chúng.
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Câu chuyện 3

Một người đi tìm việc làm, trên hành lang đến 
phòng phỏng vấn thuận tay nhặt mấy tờ giấy 
rác dưới đất và bỏ vào thùng. Vị phụ trách 
phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định 
nhận anh vào làm việc.

Bài học rút ra:

Nhiều hành động có vẻ nhỏ nhặt nhưng nó lại 
phản ánh giá trị tốt của một con người và đem lại 
sự nể trọng của những người xung quanh.

Câu chuyện 4

Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. 
Một ngày, có người khách đem đến một chiếc 
xe đạp hư. Cậu không những sửa lại cho thật 
tốt, mà còn lau chùi chiếc xe cho sạch đẹp.

Những người học việc khác cười nhạo cậu bé 
dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công 
nào lại còn tốn sức.

Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc 
xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, liền đưa 
cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức 
lương cao.

Bài học rút ra:

Có những hành động không vụ lợi mang cái 
tâm trong sáng, đôi khi sẽ đem lại những điều 
may mắn trong cuộc sống.
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