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truyền thống Bệnh viện TWQĐ 108 và đón nhận danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới
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TÂM ĐIỂM 108

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí 
thư BCH TW Đảng CSVN

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước,

Kính thưa các thầy thuốc, cán bộ, nhân viện 
Bệnh viện TWQĐ108 qua các thời kỳ,

Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi vinh dự được Thủ tướng Chính 
phủ phân công dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày 
truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108. Tôi xin trân 
trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các 
thầy thuốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên 
Bệnh viện qua các thời kỳ lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất. 

Cách đây 70 năm, Bệnh viện Trung ương Yên 
Trạch - tiền thân Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. 
Từ một phân đội quân y 30 người, với trang 
bị rất mực khiêm tốn trong điều kiện chiến 
tranh thiếu thốn đủ bề nhưng với nỗ lực phấn 
đấu hy sinh của những trái tim nhiệt huyết, 
những bộ óc tài năng và với tình yêu thương 
đùm bọc của đồng bào các dân tộc, ngay từ 
những ngày đầu Bệnh viện đã lập được nhiều 
chiến công xuất sắc trong cứu chữa thương, 
bệnh binh; chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và 
nhân dân; góp phần xứng đáng vào thắng lợi 
vẻ vang của quân và dân ta. 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA 
PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM 

Tại Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Ngày TruyềN THốNg Và ĐóN NHậN  
DaNH Hiệu aNH HùNg Lao ĐộNg Của BệNH ViệN TWQĐ 108

Suốt những năm tháng chiến tranh cũng 
như trong thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm, 
tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, của Quân 
đội và đặc biệt là lớp lớp thầy thuốc, cán bộ, 
nhân viên của Bệnh viện luôn quyết tâm, 
đoàn kết, sáng tạo với truyền thống Bộ đội 
Cụ Hồ, “Thầy thuốc như mẹ hiền” vượt qua 
mọi khó khăn, thử thách xây dựng Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 thành 1 trong 5 
bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, một trong 
những trung tâm nghiên cứu khoa học và 
đào tạo chuyên sâu y khoa hàng đầu, có uy 
tín trong nước và quốc tế. 

Đội ngũ thầy thuốc, các nhà khoa học của 
bệnh viện đã có bước phát triển vượt bậc cả 
về số lượng và chất lượng. Không chỉ làm chủ 
được các trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại 
bậc nhất; các kỹ thuật mới, khó, phức tạp bậc 

Đồng chí Vũ Đức Đam, ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, 
Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
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nhất trong điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân 
mắc bệnh hiểm nghèo; Bệnh việc còn thực 
hiện rất tốt nhiệm vụ đào tạo chuyên sâu, 
hướng dẫn cho các bệnh viện tuyến dưới. Từ 
nơi đây, hàng trăm kỹ thuật y khoa mới được 
lan xuống; hàng ngàn bác sĩ chuyên khoa, tiến 
sĩ y khoa đã tỏa đi khắp mọi miền góp phần 
quan trọng phát triển mạng lưới các cơ sở 
khám chữa bệnh trong toàn quân. 

Các giáo sư, bác sĩ của Bệnh viện đã chủ trì, 
tham gia vào hàng ngàn đề tài nghiên cứu 
khoa học các cấp ở trong nước và tham gia 
hợp tác nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu với 
nhiều Trường Đại học, Trung tâm y tế lớn trên 
thế giới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát 
triển kỹ thuật bền vững của Bệnh viện, góp 
phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho ngành Y trên cả nước. 

Trong nhiều minh chứng sống động cho sự 
trưởng thành vượt bậc về trình độ kỹ thuật 
và năng lực chuyên môn của các thầy thuốc 
của Bệnh viện có thể nhắc tới những ca ghép 
phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt 
Nam và cũng là ca ghép đa phủ tạng xuyên 
Việt lịch sử, ca ghép 2 cẳng tay từ người cho 

chết não đầu tiên tại Đông Nam Á… ca ghép 
cẳng bàn tay từ người cho sống đầu tiên trên 
thế giới v.v... Đó cũng là những sự kiện đã lưu 
những dấu son trong lịch sử y học nước nhà.

Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 cũng là một điển 
hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình 
quản lý. Là một Bệnh viện quân đội nhưng 
Bệnh viện đã không tự giới hạn mình trong 
khám chữa bệnh cho quân nhân, nghiên cứu, 
đào tạo về y học quân sự mà đã phát huy lợi 
thế riêng có của mình để góp phần ngày 
càng nhiều vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ 
sức khỏe của toàn dân và theo chiều ngược 
lại càng làm phong phú thêm năng lực y học 
quân sự của mình. 

Trong thời kỳ các bệnh viện đều phải không 
ngừng đổi mới thích ứng với cơ chế kinh tế 
thị trường định hướng XHCN, Bệnh viện đã 
chủ động bằng nhiều giải pháp đồng bộ 
nhằm đa dạng hóa các hình thức khám chữa 
bệnh đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

Bệnh viện cũng luôn làm tốt công tác khám 
chữa bệnh cho người nghèo, cho đồng bào 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, thay mặt Đảng và Nhà nước 
trao tặng danh hiệu anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Bệnh viện TWQĐ 108
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vùng căn cứ kháng chiến, vùng biên giới, hải 
đảo, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng 
toàn dân; củng cố niềm tin của người bệnh, 
của nhân dân vào những người thầy thuốc 
chiến sỹ. 

Đặc biệt, Bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho các 
đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, 
Quân đội và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Nhiều cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đã đạt 
được những thành tích xuất sắc trong công 
tác, được Đảng, Nhà nước, Quân đội khen 
thưởng, tuyên dương. Nhiều bác sĩ, nhà khoa 
học của Bệnh viện đã tham gia các công trình 
khoa học đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải 
thưởng Nhà nước và các giải thưởng khoa 
học  quốc tế và đã có không ít người được 
phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân Dân, 
Nhà giáo Nhân dân. 

Với bề dày thành tích rất đáng tự hào của 
mình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã 
được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều nhiều 
phần thưởng, danh hiệu cao, đặc biệt là 
danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp; Anh hùng LLVTND thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ … và danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới - là danh hiệu 
Anh hùng thứ 3 Bệnh viện được đón nhận 
hôm nay.  

Thay mặt Chính phủ, tôi xin nhiệt liệt biểu 
dương những thành tích rất đáng tự hào của 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và xin 
trân trọng gửi tới những người Thầy thuốc 
chiến sĩ của Bệnh viện qua các thời kỳ lời 
chúc mừng tốt đẹp cùng lòng biết ơn chân 
thành nhất.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
Kính thưa các đồng chí!

Chúng ta đều biết thế giới hiện đầy biến 
động. Bên cạnh những thời cơ lớn nếu nắm 
bắt kịp thời sẽ đưa đất nước phát triển nhanh 
và bền vững hơn thì cũng luôn tiềm ẩn 
những nguy cơ, thách thức mà nếu mất cảnh 
giác, thiếu chủ động sẽ dễ dẫn tới hậu quả 
khôn lường. Đại dịch Covid-19 là một ví dụ.

Để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự 
nghiệp củng cố nền quốc phòng toàn 
dân, xây dựng Quân đội Nhân dân cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại,  một số  quân chủng, binh chủng, lực 
lượng  tiến thẳng  lên  hiện đại cũng như sự 
nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe 
của Nhân dân, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 đứng trước yêu cầu phát triển thành 
một Trung tâm điều trị, nghiên cứu và đào 
tạo y khoa hiện đại mang tầm vóc quốc tế 
đồng thời vẫn giữ được truyền thống vẻ vang 
của một đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam 
anh hùng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân 
mà chiến đấu, phục vụ. 

Ðể hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, kế thừa 
truyền thống 70 năm rất đáng tự hào, Đảng 
ủy, Ban Giám đốc, tập thể cán bộ nhân viên 
của Bệnh viện cần tiếp tục rèn luyện, phấn 
đấu hoàn thành thật tốt mục tiêu, phương 
hướng, nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế 
đã giao, đã chỉ đạo đối với Bệnh viện. Trong 
đó tôi xin được lưu ý mấy điểm: 

- Một là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ 
vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo 
đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ xứng 
đáng với truyền thống vừa là Bộ đội Cụ Hồ 
vừa là Thầy thuốc như mẹ hiền. Từng đơn 
vị và cả Bệnh viện cùng đoàn kết một lòng, 
quyết tâm, sáng tạo phấn đấu hoàn thành 
sớm nhất các mục tiêu, giải pháp trong Đề án 
phát triển Bệnh viện được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg 
ngày 17/7/2020. 

- Hai là, cần tăng cường hơn nữa công tác 
nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên sâu 
kết hợp với công tác điều trị theo mô hình 
Viện - Trường. Mở rộng hợp tác với các cơ sở 
điều trị, nghiên cứu, đào tạo có uy tín trong 
nước và quốc tế. Kết hợp với các giải pháp 
tăng cường đầu tư triển khai sớm nhất các 
công nghệ, kỹ thuật mới trên thế giới để 
hướng tới cung cấp dịch vụ y tế chất lượng 
không thua kém ở các nước phát triển (để các 
bệnh nhân không phải ra nước ngoài điều trị) 
một mặt giải quyết tốt các bệnh trong điều 
kiện hòa bình, mặt khác luôn đủ năng lực 
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chủ động giải quyết tốt các tình huống khi 
có thảm họa đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu trong điều kiện chiến tranh 
sử dụng công nghệ cao… 

- Ba là, tiếp tục tìm tòi đổi mới mô hình, cơ 
chế quản lý để vừa đáp ứng được yêu cầu của 
một đơn vị quân sự đồng thời là một đơn vị 
sự nghiệp hoạt động hiệu quả, môi trường 
văn hóa thực sự là một hình mẫu một cơ sở 
điều trị không chỉ khám chữa bệnh mà chăm 
sóc (săn sóc) người bệnh. Để bất kỳ ai đã từng 
đến khám chữa bệnh ở Bệnh viện TWQĐ108 
đều thực sự hài lòng, đều thêm tin yêu các 
thầy thuốc nơi đây. Cao hơn nữa, hình mẫu 
này sẽ được lan tỏa ra các bệnh viện quân đội 
và trong cả hệ thống y tế nước nhà.

- Một điểm cụ thể tôi muốn được đề cập là 
Bệnh viện cần tiếp tục thực hiện thật tốt các 
biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống 
dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan lơ 
là, sẵn sàng kịch bản ứng phó với mọi tình 
huống dịch bệnh.

Tôi đề nghị các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ 
Quốc phòng, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo sát sao, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bệnh viện 
ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ vinh quang và cũng rất nặng nề, 
đầy thách thức của mình.

Chúng ta cùng tin tưởng vững chắc rằng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực 
tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; 
với bề dày truyền thống, với bản lĩnh và trí 
tuệ của một đơn vị ”Ba lần Anh hùng” Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao, không ngừng lớn mạnh, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng 
đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, 
Quân đội và Nhân dân.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng 
toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công. 

Xin trân trọng cám ơn! 

Sự kiện đặc biệt quan trọng - một mốc lịch sử hào hùng của Bệnh viện TWQĐ 108
nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện (01/4/1951 - 01/4/2021)
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Y HỌC VÀ CUỘC SỐNG

Khi đi khám và điều trị tại bệnh viện

Vào cuối năm 2019, một loại vi rút corona 
mới đã được xác định là nguyên nhân gây ra 
một loạt các trường hợp viêm phổi ở Vũ Hán 
(một thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc - Trung 
Quốc). Nó nhanh chóng lây lan, khiến Tổ 
chức y tế Thế giới (WHO) phải tuyên bố tình 
trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào 
cuối tháng 1 năm 2020 và coi đây là một đại 
dịch vào cuối tháng 3 năm 2020. 

Vi rút gây bệnh được xác định là vi rút corona 
có bộ gen giống 70% bộ gen của chủng gây 
hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng 
(SARS) do vậy được gọi là SARS-CoV-2, trước 
cuối năm 2019 vi rút được gọi là 2019-nCoV. 
Đến ngày 11 tháng 2 năm 2020, Tổ chức y tế 
Thế giới (WHO) công bố tên chính thức của vi 
rút là COVID-19. Tổng giám đốc WHO Tedros 
cho biết: “co” là viết tắt của corona, “vi” là để 
chỉ virus, “d” là viết tắt của chữ “disease” trong 
tiếng Anh (có nghĩa là “bệnh”), còn “19” là để 
chỉ năm 2019 - năm người ta lần đầu tiên 
phát hiện ra dịch bệnh này.

Cấu trúc SarS-CoV-2

Đối với các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện 
TWQĐ 108 việc bảo đảm kiểm soát phòng 

NGƯờI BệNH CầN LÀM Gì ĐỂ PHòNG NGừA 
LÂY NHIễM SARS-CoV-2 

lây nhiễm tại bệnh viện là một ưu tiên hàng 
đầu với quyết tâm không để dịch bệnh xâm 
nhập vào bệnh viện và không để lây nhiễm 
tại bệnh viện. Với phương châm và quyết tâm 
như vậy, ngay từ những ngày đầu công tác 
phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh 
viện đã được triển khai thực hiện toàn diện 
và hiệu quả. Qua đó góp phần quan trọng 
duy trì và bảo đảm cho hoạt động khám chữa 
bệnh tại Bệnh viện được an toàn tuyệt đối.

Để hiểu được cơ sở của các biện pháp phòng 
lây nhiễm, chúng ta cần phải hiểu rõ các con 
đường lây nhiễm cũng như các cách thức lây 
nhiễm của vi rút SARS-CoV-2 như thế nào. Tổ 
chức Y tế Thế giới khẳng định vi rút SARS-
CoV-2 lây truyền giữa người với người qua 3 
con đường: qua đường tiếp xúc, qua đường 
giọt bắn và qua đường không khí. Chúng ta 
đều biết rằng khi người bệnh ho hay hắt hơi 
hoặc thậm chí là nói chuyện to sẽ làm các 
dịch từ khoang miệng, đường hô hấp văng 
bắn ra bên ngoài dưới dạng các giọt bắn. Vi 
rút SARS-CoV-2 sẽ bám vào các giọt bắn này 
và lây lan ra xung quanh. Các giọt bắn có kích 
thước < 5µm sẽ lơ lửng trong không khí và 
khí có gió thổi sẽ di chuyển được đi xa tạo 
nên lây truyền theo đường không khí. Người 
tiếp xúc với các giọt bắn này hoặc hít phải 
các giọt bắn này sẽ bị nhiễm bệnh. Đặc biệt 
trong các không gian chật hẹp, nhất là khi có 
sử dụng điều hòa như trong máy bay, trong 
các phòng làm việc nhỏ, các nhà xưởng… 
thì mức độ lây lan của vi rút sẽ rất nhanh với 
đặc điểm lây truyền như trên. Các điều hòa sử 
dụng hiện nay thường có tới 80% không khí 
là hút từ phòng, qua hệ thống làm lạnh sau 
đó lại nhả lại phòng, chỉ có 20% không khí là 
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được lấy mới từ môi trường. Chính vì vậy mà 
các không gian sử dụng điều hòa trở lên rất 
dễ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Từ cơ sở hiểu biết về đường lây truyền trên 
mà WHO cũng như Bộ Y tế đã đưa ra các 
khuyến cáo về phòng ngừa lây nhiễm SARS-
CoV-2 tại các cơ sở y tế cũng như tại cộng 
đồng. Các biện pháp này được minh họa, sơ 
đồ hóa thành các thông điệp truyền thông 
như 5K của Bộ Y tế giúp mọi người dễ nhớ và 
dễ thực hiện

Vậy cần làm gì để bảo đảm phòng lây 
nhiễm SARS-CoV-2 khi tới khám và điều 
trị tại Bệnh viện?

Ngay từ đầu nằm 2020 khi có các hướng dẫn 
của Bộ Y tế, Bệnh viện TWQĐ 108 đã triển 
khai đầy đủ và duy trì thường xuyên, liên tục 
các biện pháp phòng chống lây nhiễm SARS-
CoV-2 tại Bệnh viện, bảo đảm không để dịch 
bệnh lây lan trong bệnh viện. Đối với người 
bệnh, người nhà khi tới khám, điều trị tại 
Bệnh viện trước hết cần tuân thủ đầy đủ các 
quy định của Bộ Y tế như quy định 5K và các 
hướng dẫn của nhân viên y tế của bệnh viện. 
Một số biện pháp chính mà mọi người cần 
lưu ý thực hiện như sau:

- Tự sàng lọc: Trước khi tới bệnh viện khám, 
người bệnh cần tự kiểm tra lại xem mình có 
các yếu tố liên quan tới COVID-19 hay không? 
như có từng đi qua vùng dịch về hay không, 
có tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm 
hay không, có các biểu hiện ho, sốt, đau 
họng, khó thở, mất vị giác không?…Nếu có 
các dấu hiệu trên cần liên hệ với các cơ sở y tế 
gần nhất hoặc theo các số điện thoại đường 
dây nóng của Bộ Y tế để được trợ giúp. Nếu 
bắt buộc phải vào bệnh viện khám, cấp cứu 
thì cần đi theo đúng luồng đi mà bệnh viện 
đã qui định. Khi tình hình dịch bệnh phức tạp 
mọi người cần đi khám cấp cứu theo đúng 
phân tuyến bảo hiểm của mình để hạn chế 
tập trung đông người ở Bệnh viện tuyến 
trung ương. Những trường hợp không phải 
cấp cứu thì người bệnh có thể đăng ký khám 
và tư vấn từ xa miễn phí của Bệnh viện hoặc 
có thể liên hệ trước với các chuyên khoa hoặc 
khoa cấp cứu để có tư vấn phù hợp bảo đảm 

vừa phòng chống được dịch bệnh vừa điều 
trị được bệnh.

- Mang khẩu trang: Người bệnh, người nhà 
người bệnh phải mang khẩu trang y tế khi tới 
khám, điều trị tại bệnh viện. Cần lưu ý mang 
khẩu trang đúng cách đó là mặt chống thấm 
quay ra ngoài, mặt thấm vào trong, nếp gấp 
hướng xuống dưới, thanh kim loại ôm sát 
sống mũi. Trong quá trình mang khẩu trang 
không được chạm vào mặt ngoài, khi tháo 
cầm dây để thảo, tháo xong bỏ vào thùng rác. 
Nếu khẩu trang ướt, rách thì thay khẩu trang 
mới, nếu không thì có thể thay khẩu trang 
sau mỗi ngày làm việc. Đối với các trường 
hợp bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 
thì cần được điều trị tại khu cách ly và mang 
đầy đủ khẩu trang N95, trường hợp khó thở 
có thể mang khẩu trang thông thường hoặc 
bỏ khẩu trang khi nằm phòng đơn áp lực 
âm và không có nhân viên y tế trong phòng. 
Trước khi mang khẩu trang và sau khi tháo 
bỏ khẩu trang cần rửa tay. 

- Vệ sinh tay: Đây là một biện pháp rất đơn 
giản, dễ làm và có hiệu quả tốt phòng lây 
nhiễm SARS-CoV-2. Nếu bàn tay không có 
vết bẩn nhìn rõ thì có thể thực hiện vệ sinh 
tay bằng dung dịch vệ sinh tay chứa cồn với 
nồng độ cồn từ 60-80%. Nếu bàn tay có vết 
bẩn nhìn rõ hoặc sau khi đi vệ sinh, sau khi 
làm vệ sinh môi trường, giúp bệnh nhân vệ 
sinh cá nhân… thì cần thực hiện rửa tay bằng 
nước với xà phòng và lau khô tay bằng giấy 
hoặc khăn dùng 1 lần. Lưu ý không nên làm 
khô tay bằng các máy xì khô vì làm tăng nguy 
cơ nhiễm khuẩn do máy thổi vi sinh vật từ 
trong máy vào bàn tay. Cách tốt nhất làm khô 
tay là lau bằng giấy lau tay sạch hoặc khăn 
dùng 1 lần. Trong quá trình tới khám hoặc 
nằm viện người bệnh có thể vệ sinh tay theo 
các thời điểm như sau: trước khi ăn, trước khi 
chuẩn bị thức ăn cho người bệnh, trước khi 
xoa bóp hỗ trợ người bệnh hoặc trước khi lau 
người cho người bệnh…Vệ sinh tay sau khi 
đi vệ sinh, sau khi giúp người bệnh vệ sinh cá 
nhân, sau khi đổ bỏ nước tiểu…Vệ sinh tay 
sau khi động chạm trực tiếp vào các bề mặt 
xung quanh người bệnh hoặc các bề mặt 
khác… Người bệnh có thể sử dụng các dung 
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dịch vệ sinh tay chứa cồn mà Bệnh viện trang 
bị ở mọi vị trí như trong thang máy, hành 
lang, trong buồng bệnh… hoặc rửa tay bằng 
nước với xà phòng rồi lau tay bằng giấy được 
bệnh viện trang bị đầy đủ.

- Giữ khoảng cách: Trong quá trình khám, 
điều trị người bệnh lưu ý giữ khoảng cách 2m 
với người xung quanh. Hạn chế đi sang các 
phòng bệnh khác hoặc các khoa phòng khác 
nếu không có yêu cầu. Khi đi trong thang 
máy hạn chế nói chuyện và chú ý vệ sinh tay. 
Nếu là trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm 
COVID-19 hoặc đang phải cách ly tại bệnh 
viện thì cần tuân thủ các quy định của bệnh 
viện như không rời khỏi khu cách ly, tuân thủ 
đúng 5K trong khu cách ly…

- Tuân thủ đúng vệ sinh hô hấp: Khi ở trong 
bệnh viện hay ở khu cộng đồng người bệnh 
cần chú ý tuân thủ đúng vệ sinh hô hấp là 
dùng khăn giấy để che miệng khi ho và hắt 
hơi, sau đó bỏ giấy vào thùng rác và rửa tay. 
Nếu không có sẵn giấy che thì có thể dùng 
khuỷu tay để che. Không dùng bàn tay để 
che mũi miệng vì làm nguy cơ lây nhiễm qua 
bàn tay. Chú ý đi trong thang máy cần mang 
khẩu trang, không nói chuyện.

- Bảo đảm thông thoáng phòng bệnh: Mọi 
người tới khám và điều trị cần hạn chế tập 
trung đông người tại các khu vực, đặc biệt là 
trong phòng bệnh. Nếu có đủ giường bệnh 
có thể bố trí 1 người/1 buồng bệnh, nếu nằm 
chung phòng thì các giường cần cách nhau 
tối thiểu 1m. Tại các buồng bệnh cần có các 
biện pháp làm tăng luân chuyển không khí 
trong phòng bằng cách mở các cửa sổ và các 
cửa ra vào. Nếu có điều hòa thì cần mở cửa 
phòng luân phiên theo giờ để bảo đảm thông 
khí. Trường hợp người bệnh nằm phòng áp 
lực âm thì không được mở cửa phòng mà cửa 
phòng phải luôn luôn đóng kín để bảo đảm 
áp lực âm. 

- Vệ sinh khử khuẩn môi trường: Việc vệ 
sinh môi trường tại bệnh viện rất quan trọng 
trong phòng lây nhiễm SARS-CoV-2. Các 
điểm tiếp xúc thường xuyên như tay nắm 
cửa, thanh vịn, bàn phím máy tính, chuột máy 
tính… cần phải được lau khử khuẩn thường 

xuyên bằng các hóa chất diệt khuẩn như các 
amonium bậc 4, cồn 70 độ, cloramin B 0,1%...
Lưu ý không lau dung dịch cloramin B lên 
các bề mặt máy móc bằng kim loại vì có thể 
gây han rỉ. Công nhân vệ sinh cần phải được 
đào tào về quy trình vệ sinh để bảo đảm thực 
hiện đúng. Khi các phòng bệnh hoặc khu vực 
có người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm 
thì cần tăng cường khử khuẩn bề mặt bằng 
phun dung dịch cloramin B 0,1% theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế. Việc phun dung dịch khử 
khuẩn như vậy góp phần diệt vi rút trên các 
bề mặt bởi vi rút SARS-CoV-2 rất dễ bị tiêu 
diệt bởi các chất khử khuẩn thông thường 
như cloramin B. Các nhà vệ sinh tại các buồng 
bệnh, đặc biệt các khu khám bệnh cần phải 
được tăng cường làm sạch và khử khuẩn để 
phòng tránh lây nhiễm liên quan đến việc sử 
dụng chung nhà vệ sinh. Thông khí tại các 
nhà vệ sinh phải được thông thoáng để tăng 
luân chuyển không khí. 

- Phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 tại 
một số khoa phòng có nguy cơ cao: Một số 
khoa như Hồi sức tích cực, thận nhân tạo, 
khoa ung thư…vv do đặc điềm người bệnh 
bị bệnh mạn tính, nhiều trường hợp bệnh ở 
giai đoạn cuối có mức độ bệnh nặng, nhiều 
bệnh lý kết hợp, người bệnh suy giảm miễn 
dịch do truyền hóa chất…Đặc điểm đó làm 
cho nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 và nếu 
bị nhiễm người bệnh dễ tiến triển nặng. Do 
vậy bệnh nhân ở những khoa phòng này đòi 
hỏi phải đặc biệt lưu ý trong phòng ngừa lây 
nhiễm SARS-CoV-2. Một số biện pháp bệnh 
viện triển khai cho các khu vực này như tăng 
cường sàng lọc người bệnh khi nhập khoa (có 
thể sàng lọc qua nhiều bước từ phòng khám, 
phòng sàng lọc, sàng lọc trước khi vào khoa, 
sàng lọc hàng ngày khi điều trị nội trú) nhằm 
phát hiện kịp thời những bệnh nhân có biểu 
hiện của COVID-19. Người bệnh được khai 
báo kỹ, điều trị tại các khu vực riêng trong 
khoa, thực hiện đầy đủ các biện pháp như 
giãn cách, mang khẩu trang, vệ sinh tay, vệ 
sinh bề mặt…Người bệnh lọc máu cần được 
tổ chức tốt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm 
như có khu lọc riêng cho người bệnh có yếu 
tố COVID-19, sàng lọc kỹ trước mỗi ngày lọc 
qua hỏi bệnh qua điện thoại, bố trí lọc cuối 
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giờ, phun khử khuẩn khu vực lọc cho người 
nghi nhiễm COVID-19…Lập danh sách theo 
dõi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để liên 
lạc khi cần thiết. 

Cuối cùng, biện pháp quan trọng nhất để 
chấm dứt đại dịch COVID-19 đó là tiêm 
phòng vắc xin phòng COVID-19. Mọi người 
bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y 
tế cần thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng 
COVID-19 theo chương trình tiêm chủng của 
Bộ Y tế. Khi tham gia tiêm vắc xin cần thực 
hiện đúng theo hướng dẫn của nhân viên 
y tế. Ngoài ra trong quá trình nằm viện cần 
thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc phát hiện 
nhiễm SARS-CoV-2. Có thể xét nghiệm trước 
khi nhập viện cho cả người bệnh, người nhà 
người bệnh, xét nghiệm ngẫu nhiên trong 
quá trình nằm viện…để phát hiện kịp thời 
các trường hợp nhiễm không có triệu chứng 

từ đó có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả tránh 
để dịch lây lan rộng trong bệnh viện. 

Có thể nói mặc dù đã hơn 1 năm kể từ khi 
COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu, các 
quốc gia đã và đang tiếp tục nỗ lực để chiến 
thắng bệnh dịch. Việt Nam ta là một trong 
số ít các quốc gia có chiến lược và thực hiện 
kiểm soát bệnh dịch hiệu quả, tuy nhiên 
chúng ta không được bị động, chủ quan lơ 
là mất cảnh giác. Mọi người bệnh, người nhà 
người bệnh và nhân viên y tế cần luôn luôn 
nâng cao cảnh giác, tích cực thực hiện ng-
hiêm các quy định phòng chống lây nhiễm 
SARS-CoV-2 nhằm góp phần cùng toàn xã 
hội chiến thắng được bệnh dịch. 

TS Nguyễn Thị Kim Phương 
Chủ nhiệm Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Bệnh viện TWQĐ 108
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Đại dịch do vi rút SARS-CoV-2 đã và đang 
ảnh hưởng nặng nề đến toàn thế giới. Trong 
cuộc chiến với đại dịch này thì việc tiêm vắc 
xin được xác định là biện pháp chủ động hữu 
hiệu nhất giúp nhanh chóng đạt được miễn 
dịch cộng đồng đẩy lui dịch bệnh. Cho đến 
nay, đã có nhiều vắc xin được nghiên cứu, thử 
nghiệm và chấp thuận sử dụng bởi Tổ chức 
y tế thế giới hay các nước châu Âu, Mỹ, Nga, 
Trung Quốc, trong đó có: Pfizer, Moderna, 
Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik V, 
Sinopharm...Do tính khẩn cấp cần đưa vào sử 
dụng ngay để khống chế đại dịch nên thực 
tế các phản ứng sau tiêm vắc xin cũng chưa 
được hiểu biết đầy đủ. Tuy vậy, dựa trên các 
nghiên cứu đã công bố có thể tóm tắt một 
số phản ứng ngoại ý mà người tiêm vắc xin 

COVID-19 cần biết như sau:

Các phản ứng ngoại ý thông thường 

Hội chứng giống cúm

Sau khi tiêm vài tiếng có thể xuất hiện đau 
đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau mỏi cơ khớp, 
có thể sốt nhẹ hoặc sốt cao, gai rét... Các biểu 
hiện này giống như các triệu chứng cảm cúm 
thông thường. Người tiêm vắc xin cần nghỉ 
ngơi, chú ý bù đủ dịch (các loại nước uống 
sinh tố, hoa quả, nước dừa, oresol..), đảm 
bảo dinh dưỡng phù hợp, uống thuốc hạ sốt 
giảm đau (paracetamol hay ibuprofen) theo 
chỉ định.

Cánh tay COVID

Đa số sau khi tiêm thường chỉ đau nhẹ nơi 
tiêm; một số trường hợp sau tiêm khoảng 
vài giờ xuất hiện đau hơn, sưng, nổi ban đỏ, 
ngứa xung quanh vùng tiêm, có thể kéo dài 
vài ngày đến khoảng hơn một tuần sau mũi 
tiêm đầu tiên. Nếu người tiêm chủng bị “cánh 
tay COVID” sau mũi thứ nhất thì vẫn nên tiêm 
mũi thứ hai (trong trường hợp vắc xin đó 
khuyến cáo tiêm mũi thứ hai) và lần tiêm thứ 
2 nên tiêm tay bên đối diện. Trường hợp đau 

nhiều có thể chườm mát vùng tiêm, tuyệt đối 
không xoa bóp hay massage vùng tiêm vì có 
thể làm tổn thương viêm và tình trạng đau 
tăng hơn. Nếu các ban đó ngứa nhiều, hoặc 
vẫn đau nhiều hãy khám lại để bác sỹ sẽ chỉ 
định thêm thuốc (kháng histamine, giảm đau 
non-steroid) phù hợp. Nổi hạch nách

Với các loại vắc xin như Pfizer, Moderna hay 
Sputnik V đã ghi nhận có thể gây nổi hạch 
nách, đặc biệt là bên tiêm vắc xin này. Các 
biểu hiện này xuất hiện vài ngày sau tiêm và 
kéo dài. Cần chú ý phân biệt với các bệnh gây 
hạch nách khác có thể xuất hiện cùng lúc.

Các phản ứng ngoại ý hiếm gặp  

Các phản ứng phản vệ mức độ khác nhau

Cơ thể có phản ứng với các dị nguyên (do 
bản chất vắc xin hoặc các dược chất bảo 
quản, pha chế vắc xin), phản ứng này có thể 
xảy ra trong hoặc sau khi tiêm vắc xin với các 
mức độ khác nhau:

+ Phản vệ độ i (nhẹ): sau khi tiêm có biểu hiện 
nổi mẩn ngứa, mày đay, phù mạch.

+ Phản vệ độ ii (nặng): nổi mày đay, ngứa, 
phù mạch xuất hiện nhanh sau tiêm, có thể 
tức ngực khó thở, tức ngực thở rít, đau quặn 
bụng, nôn, huyết áp vẫn trong giới hạn bình 
thường, ý thức vẫn tỉnh táo. 

NHữNG ĐIềU CầN BIếT Về PHảN ỨNG SAU TIêM 
VắC xIN PHòNG COVID -19

Tiêm phòng vắc xin CoViD-19 tại Bệnh viện TWQĐ 108
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+ Phản vệ độ iii (nguy kịch): là phản ứng hiếm 
gặp. Theo kết quả nghiên cứu với các vắc 
xin đang sử dụng trên thế giới tỷ lệ này gặp 
khoảng 2 đến 5 người trên một triệu mũi 
tiêm. Đại đa số phản vệ độ III (sốc phản vệ) 
xảy ra trong vòng 30 phút đầu sau tiêm với 
các biểu hiện khó thở, khàn tiếng, thở rít, khò 
khè, thở nhanh, tím tái, rối loạn nhịp thở, da 
xanh nhợt, lạnh, ẩm, tụt huyết áp, rối loạn ý 
thức hôn mê, rối loạn cơ tròn. Do đó, người 
được tiêm chủng cần phải ở lại cơ sở y tế theo 
dõi ít nhất 30 phút sau tiêm đề phòng sốc 
phản vệ xảy ra để có thể được xử trí kịp thời. 
Trong quá trình theo dõi tiếp theo ở nhà nhất 
là 24 giờ đầu sau tiêm, người tiêm nên nghỉ 
ngơi, hạn chế hoạt động thể lực nặng, nếu có 
bất thường cần đến cơ sở y tế gần nhất khám 
lại ngay đề phòng sốc phản vệ xảy ra muộn.

Các trường hợp có phản vệ đều phải xử trí và 
theo dõi ở bệnh viện. Với các vắc xin cần tiêm 
2 mũi thì nếu có phản ứng phản vệ sau tiêm 
mũi thứ nhất thì việc tiêm tiếp mũi thứ hai sẽ 
phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm 
vac xin

Đây là biến cố nặng nhưng rất hiếm gặp đã 
được ghi nhận sau tiêm vắc xin AstraZeneca 
hoặc Johnson & Johnson ở một số quốc gia. 
Biến chứng này thường gặp từ ngày thứ 4 đến 
ngày thứ 28, chủ yếu gặp ở phụ nữ trẻ đặc 
biệt ở lứa tuổi dưới 30. Các biểu hiện thường 
gặp là đau đầu dai dẳng, dữ dội và dấu hiệu 
thần kinh khu trú, co giật, nhìn mờ hoặc nhìn 
đôi nếu tắc mạch não, đau ngực khó thở (gợi 
ý thuyên tắc mạch phổi hoặc nhồi máu cơ 
tim), đau bụng (nếu tắc tĩnh mạch cửa), đau 
phù chi dưới (nếu tắc tĩnh mạch sâu). Trong 
vòng 28 ngày sau tiêm mũi thứ nhất, nếu 
người tiêm thấy có biểu hiện nghi ngờ cần 
quay lại khám để chẩn đoán nguyên nhân.

Các phản ứng cần theo dõi lâu dài

Các tác dụng ngoại ý thường xảy ra trong 
vòng vài ngày đầu tiên sau khi tiêm vắc xin. 
Sau khi tiêm cơ thể cần vài tuần để hình 
thành các miễn dịch đủ mạnh để chống lại 

vi rút SAR-CoV-2. Do đó, người tiêm vắc xin 
vẫn có thể bị bệnh do nhiễm vi rút này sau 
khi tiêm vắc xin do chưa đủ thời gian để hình 
thành các đáp ứng miễn dịch bảo vệ. Hơn 
nữa, vẫn có tỷ lệ nhất định những người cho 
dù được tiêm vắc xin nhưng không có đủ đề 
kháng bảo vệ và câu hỏi liệu vắc xin có giúp 
bảo vệ khỏi các biến chủng vi rút SARS-CoV- 
2 khác nhau vẫn cần đánh giá thêm. Do đó, 
cho dù có được tiêm vắc xin thì việc tuân thủ 
thực hiện các biện pháp phòng tránh cộng 
đồng như 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế là 
vẫn cần thiết.

Sau khi tiêm vắc xin CoViD-19 cần theo dõi tại cơ sở y tế 
30 phút và tiếp tục theo dõi trong vòng vài ngày sau tiêm 

tại nhà

Các ảnh hưởng khác đến thai nhi ở phụ nữ có 
thai, hoặc ở trẻ bú mẹ có tiêm vắc xin thì cho 
đến nay còn ít dữ liệu để đánh giá. Tuy nhiên, 
theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới vẫn 
cần cân nhắc lợi ích phòng chống mắc bệnh 
với các nguy cơ có thể xảy ra với mẹ và thai 
nhi và trẻ nhũ nhi.

Các thuốc có thể làm giảm hiệu quả tạo 
miễn dịch của vắc xin

Những người mắc các bệnh mạn tính như 
tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn 
chuyển hóa lipid…vẫn được phép duy trì các 
thuốc đều đặn mà không cần phải lo lắng 
đến việc ảnh hưởng của chúng với hiệu quả 
của vắc xin. Theo các chuyên gia, chỉ một số 
các thuốc sau có khả năng là giảm hiệu quả 
hình thành miễn dịch bảo vệ do các thuốc 
này ức chế hình thành các đáp ứng miễn dịch 
chống vi rút SARS-CoV 2.
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Các thuốc corticoid: với bệnh nhân duy trì 
loại thuốc này thường xuyên như bệnh lupus 
ban đỏ, viêm cầu thận mạn, viêm khớp dạng 
thấp…thì sẽ làm giảm hiệu quả tạo đáp ứng 
miễn dịch của thuốc này đặc biệt với những 
bệnh nhân đang điều trị với mức liều corti-
coid cao (từ 2 mg Prednisolon/kg trở lên).

Bệnh nhân ung thư đang điều trị hóa trị phác 
đồ đa thuốc hoặc ghép tế bào gốc tạo máu 
nên trì hoãn tiêm chủng vì các phản ứng 
miễn dịch bị ức chế mạnh nên tiêm vắc xin 
sẽ không hiệu quả. Các thuốc nội tiết trong 
điều trị ung thư vú và các phương pháp xạ trị 
điều trị ung thư không ảnh hưởng đến hiệu 
lực của vắc xin và những bệnh nhân này vẫn 
có thể tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Một số khuyến cáo

Cho đến nay chưa có vac xin COVID-19 nào 
đạt hiệu quả 100%, cũng chưa có vắc xin nào 
được khẳng định chắc chắn có hiệu quả với 
các biến chủng mới của vi rút này. Tuy nhiên, 
các vắc xin này cũng đã cho thấy hiệu quả 
trong việc phòng bệnh COVID-19 hoặc giúp 
làm giảm mức độ nặng của bệnh nếu không 
may mắc bệnh COVID-19. 

Các tác dụng ngoại ý nghiêm trọng là hiếm 
gặp do đó lợi ích mà vắc xin mang lại cho 
cộng đồng lớn hơn nhiều so với những tác 
dụng ngoại ý đó. Với các trường hợp cụ thể 
cần đươc tư vấn của bác sỹ về việc tiêm 
phòng vắc xin COVID-19.

Bác sĩ Chu Xuân Anh - Khoa Bệnh lây 
đường máu, Viện LSCB Truyền nhiễm, 

Bệnh viện TWQĐ 108

Ảnh: Mai Chi -Truyền thông 
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Để nâng cao hiệu quả trong việc phòng bệnh hoặc giúp làm giảm mức độ nặng của bệnh 
nếu không may mắc bệnh CoViD-19 người dân nên tham gia tiêm phòng vắc xin CoViD-19
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Thời tiết giao mùa có nhiều thay đổi ảnh 
hưởng trực tiếp tới da, gây phiền toái trong 
cuộc sống, bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số 
bệnh thường gặp trong thời điểm này và cách 
phòng tránh, điều trị bệnh hiệu quả.  

Bệnh da do côn trùng

Thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để 
các loài côn trùng phát triển mạnh, do đó các 
bệnh da do côn trùng thường hay gặp vào 
cuối mùa xuân, đầu mùa hè.

Căn nguyên gây bệnh là do côn trùng đốt: 
Muỗi, ong, rệp, bọ nhảy (thường kí sinh trên 
vật nuôi trong nhà như chó, mèo…). Các loại 
côn trùng này thường sinh sản vào cuối xuân 
đầu hạ, mùa hoa xoan nở.

Vị trí thường gặp là 2 tay, chân (vùng hở) và 
xung quanh cạp quần; tại vị trí côn trùng 
đốt sẽ có các sẩn đỏ 3-5 mm, ở giữa thường 
hay có mụn nước (gọi là sẩn huyết thanh), 
khi người bệnh gãi nhiều, các sẩn sẽ chắc lại 
thành các sẩn cục, tổn thương gây ngứa.

Cách phòng tránh, điều trị: 

- Mặc quần áo dài tay, chít gấu để tránh bị 
côn trùng đốt. 

- Bôi, xịt các thuốc chống côn trùng: DEP, Sof-
fell, Remos...

- Với các sẩn: Bôi các loại thuốc kem, mỡ có 
corticoid để giảm ngứa, có thể uống thêm 
kháng histamin.

Hình ảnh bệnh da do côn trùng

Nấm da do vật nuôi (chó, mèo)

Nước ta có khí hậu nóng ẩm, nên rất thích 
hợp cho sự phát triển của vi nấm, các bệnh 
da do nấm chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số 
các bệnh ngoài da. Gần đây, bệnh nấm da do 
lây từ vật nuôi gặp khá thường xuyên.

Nấm gây bệnh ở chó, mèo thường do loài Mi-
crosporum canis, một số ít do Trychophyton 
mentagrophytes. Chó, mèo bị nhiễm nấm sẽ 
bị rụng lông, nổi sẩn đỏ, ngứa da hoặc chỉ có 
các tổn thương kín đáo nơi lỗ tai, mắt thường 
khó nhận biết.

Nấm da do vật nuôi (chó, mèo)

Người bị lây nấm da từ chó mèo thường qua 
tiếp xúc trực tiếp như ôm, hôn vật nuôi. 

Khi bị nhiễm nấm da lây từ chó, mèo, trên 
da sẽ xuất hiện các dát tròn, ranh giới rõ, bờ 
cộm, có thể có mụn nước, bề mặt có ít vảy da 
khô; tổn thương gây ngứa.

Cách điều trị: Tại chỗ bôi các loại thuốc kem 
chống nấm (Clotrimazole, Ketoconazole, Mi-
conazole, Terbinafine...). Một số trường hợp 
tổn thương nhiều phải uống thuốc kháng 
nấm. Người dân cần lưu ý điều trị nấm cho 
cả chó, mèo để tránh nhiễm nấm lại sau khi 
điều trị. 

TS.BS. Nguyễn Lan Anh 
Khoa Da liễu-Dị ứng 
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MỘT SỐ BệNH Về DA 
KHI THờI TIếT CHUYỂN MÙA
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Tháng 5/2020, anh L.S.Đ (62 tuổi, Nghệ An) 
nhập viện vào Khoa Phẫu thuật Hàm mặt 
và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108. Trước đó 10 ngày, bệnh nhân xuất 
hiện nốt đinh nhọt ở môi trên, tự dùng tay 
nặn, sau đó môi trên sưng tấy, tự mua thuốc 
kháng sinh tại quầy thuốc gần nhà uống 
nhưng không khỏi, tình trạng viêm tấy tiến 
triển nhanh, môi trên biến dạng, toàn thân 
có biểu hiện nhiễm khuẩn nặng: sốt cao, rét 
run, mệt mỏi.  

Bệnh nhân vào khoa đã được chẩn đoán áp 
xe môi trên do đinh râu và được xử trí chích 
rạch dẫn lưu áp xe, lấy mủ nuôi cấy vi khuẩn 
cho thấy có tụ cầu vàng (Staphylococcus au-
reus). Những ngày đầu vào viện, bệnh nhân 
được điều trị phối hợp 3 loại kháng sinh phổ 
rộng, liều cao, đường tĩnh mạch kèm thuốc 
chống viêm, giảm đau và truyền dịch, sau khi 
có kết quả kháng sinh đồ thì được chuyển 
điều trị kháng sinh theo kết quả kháng sinh 
đồ. Sau 2 tuần, bệnh nhân đã khỏi áp xe, môi 
trên hồi phục nhưng để lại biến dạng một 
phần do hoại tử nặng nề, được xuất viện.              

Một số thông tin cần biết về “đinh râu”

Đinh râu là thuật ngữ dân gian dùng để chỉ 
mụn mủ (Furuncle) phát sinh vùng quanh 
miệng nơi có râu như hai bên mép, môi trên, 
môi dưới và vùng cằm. Tổn thương xảy ra chỉ 

ở một nang lông và tổ chức quanh nó. Đinh 
râu có thể gặp ở tất cả mọi độ tuổi, kể cả nam 
giới và nữ giới.  

Nguyên nhân của đinh râu

Căn nguyên chính gây nên đinh râu là nhiễm 
khuẩn các nang lông, đa phần do tụ cầu 
khuẩn Staphylococcus gây nên, đây là loại vi 
khuẩn thường sống ký sinh trên da và niêm 
mạc, chúng dễ dàng xâm nhập vào sâu qua 
lỗ chân lông hoặc các tuyến dưới da, đặc 
biệt khi có các hành động gây tổn thương da 
như nặn mụn trứng cá, nhổ râu, cạo rậu, vết 
thương chầy xước da quanh miệng… 

Triệu chứng và diễn biến của đinh râu

Đinh râu thường diễn biến qua ba giai đoạn 
chính với các đặc điểm và triệu chứng khác 
nhau.

giai đoạn đầu hay còn gọi là giai đoạn viêm 
tấy: Tại chỗ vùng quanh miệng xuất hiện nốt 
tổn thương dạng u đỏ và đau, sờ cứng cộm 
phía dưới da, tổn thương này dần dần nổi 
lên rõ trên mặt da và tạo thành mụn mủ, tạo 
ngòi. Toàn thân bắt đầu xuất hiện triệu chứng 
của nhiễm trùng, nổi bật thường mệt mỏi, ăn 
uống không ngon miệng, có thể buồn nôn 
và nôn, người sốt vừa đến cao 39 - 40°C, có 
thể li bì hoặc rét run từng cơn nếu độc tố của 
vi khuẩn mạnh. 

ĐINH RÂU 
VÀ NHữNG ĐIềU CầN BIếT

Đinh râu
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giai đoạn thứ hai hay còn gọi là giai đoạn đinh 
râu hóa mủ và hình thành ngòi: lúc này tại chỗ 
tổn thương chuyển từ cứng cộm sang dạng 
mềm và mưng mủ, đỡ đau hơn, có ngòi như 
đầu của chiếc đinh. Toàn thân vẫn có biểu 
hiện của nhiễm trùng nhưng không nặng nề 
như giai đoạn đầu. 

giai đoạn thứ ba còn gọi là giai đoạn thoát mủ: 
Ở giai đoạn này, tại chỗ tổn thương sẽ mềm 
nhũn, vỡ chảy mủ và thoát ngòi ra, sau đó ổn 
định và lành sẹo. Toàn thân các triệu chứng 
của đau và nhiễm trùng sẽ giảm và khỏi hẳn. 

Đinh râu có nguy hiểm hay không? 

Chúng ta thường chủ quan và nhầm lẫn 
đinh râu với tổn thương mụn trứng cá thông 
thường, do đó nặn hoặc điều trị không đúng 
cách dễ dẫn đến các biến chứng làm trầm 
trọng hơn mức độ của nhiễm khuẩn.

Đinh râu thường diễn biến qua ba giai đoạn 
và khỏi trong vòng 6 tới 8 ngày. Tuy nhiên 
nếu không được điều trị đúng cách hoặc ở 
những người  thể trạng già yếu, nhiều bệnh 
lý kết hợp như đái đường, tăng huyết áp, suy 

Các giai đoạn hình thành mụn mủ
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dinh dưỡng, bệnh suy giảm miễn dịch, sau xạ 
trị...thì tình trạng nhiễm khuẩn có thể nặng 
nề và trầm trọng hơn, dẫn tới viêm tấy lan tỏa 
vùng hàm mặt, nhiễm khuẩn huyết, đặc biệt 
vi khuẩn dẫn lưu qua hệ thống tĩnh mạch 
quanh mắt gây viêm tắc tĩnh mạch xoang 
hang, viêm não, màng não… có thể dẫn tới 
tử vong. 

Điều trị đinh râu như thế nào?

Khi có triệu chứng như trên mọi người không 
nên hấp tấp chích nặn ngay mà cần tới cơ sở 
y tế để được khám, chẩn đoán và hướng dẫn 
điều trị theo đúng cách. Ở mỗi giai đoạn cần 
có sự chăm sóc và điều trị cụ thể khác nhau:

giai đoạn 1: Ở thời điểm này, tổn thương mới 
bắt đầu hình thành. Bạn nên vệ sinh da mặt 
sạch sẽ, hạn chế nặn và bôi các hóa mỹ phẩm 
lên tổn thương. Hành động trên có thể gây 
bí tắc khiến viêm nhiễm nặng hơn. Có thể 
sử dụng dung dịch sát trùng Betadine 1% 
vệ sinh trên bề mặt vùng viêm đỏ. Nếu các 
dấu hiệu nhiễm trùng nặng (sốt cao, viêm 
tấy cứng đỏ nhiều vùng môi cằm, má...) cần 
khám tại các cơ sở y tế để được dùng kháng 
sinh sớm. 

giai đoạn 2: Hạn chế dùng tay sờ nắn lên đinh 
râu. Thường xuyên dùng nước muối sinh lý 
hoặc thuốc sát khuẩn nhẹ nhàng lau rửa 
vùng da bị tổn thương. 

giai đoạn 3: Khi đinh râu vỡ thì sử dụng bông 
hoặc băng y tế vô khuẩn ép nặn sạch mủ và 
ngòi, sau đó sát khuẩn sạch bằng thuốc sát 
khuẩn hoặc mỡ kháng sinh, băng vô khuẩn. 
Để hạn chế sẹo xấu và tránh nguy cơ còn sót 
mủ, tổ chức hoại tử trong khối viêm do đinh 
râu thì cần can thiệp chích rạch tại các cơ sở 
y tế chuyên khoa. 

Ngoài ra người bệnh cần được bổ sung thêm 
kháng sinh, giảm đau, chống viêm đường 
uống, đặc biệt sử dụng kháng sinh theo 
kháng sinh đồ nếu điều kiện cho phép.

Đặc biệt khi người bệnh có biểu hiện viêm tấy 
lan tỏa, nhiễm khuẩn huyết thì cần đến cơ sơ 
chuyên khoa sớm để được điều trị chích rạch, 
dẫn lưu mủ, điều trị kháng sinh đường tiêm 
theo kháng sinh đồ, trường hợp nặng có thể 
phải hồi sức tích cực. 

Tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, 
Bệnh viện TWQĐ 108 chúng tôi hàng năm 
tiếp nhận và điều trị rất nhiều bệnh nhân 
được chẩn đoán Đinh râu, tuy nhiên đa phần 
các trường hợp này đều chủ quan, xử trí 
không đúng cách ở thời điểm ban đầu, khi 
tình trạng bệnh nặng dẫn tới áp xe, viêm tấy 
lan tỏa hoặc nhiễm khuẩn huyết mới vào 
viện để điều trị. 

Cách phòng ngừa đinh râu

Nguyên nhân chính gây nên đinh râu đó là 
nhiễm trùng, do đó để phòng ngừa bị đinh 
râu chúng ta cần phải:

Giữ gìn da được sạch sẽ, đặc biệt thời tiết 
nắng nóng, khi đi ra đường, làm việc trong 
môi trường bụi bẩn, sau khi đeo khẩu trang 
cần rửa mặt sạch sẽ.

Hạn chế đưa tay lên mặt và nặn mụn vùng 
quanh miệng, khi nặn mụn bàn tay phải 
được rửa sạch, dụng cụ nặn mụn phải được 
khử trùng, sau khi nặn mụn xong cần được 
sát khuẩn sạch. 

Đối với nam giới khi cạo râu cần tránh để tổn 
thương da, nếu có rách da chảy máu cần phải 
khử trùng và chăm sóc vết thương cẩn thận.

Lối sống trong sạch, lành mạnh, hạn chế rượu 
bia, chất kích thích, ăn nhiều hoa quả, uống 
nhiều nước, tập thể dục thể thao hàng ngày 
là cách để chúng ta nâng cao sức khỏe, sức 
bền miễn dịch đó cũng là cách thức phòng 
ngừa bị đinh râu. 

Điều dưỡng Lê Thị Hải Yến, 
Vũ Thị Kim Dung 

Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt 
và Tạo hình
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Trong tháng 4/2021, Khoa Hồi sức Nội & 
Chống độc - Trung tâm Hồi sức Tích cực, 
Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận và điều 
trị thành công liên tiếp 2 trường hợp đuối 
nước biến chứng suy hô hấp nặng, sốc 
nhiễm khuẩn. Đuối nước là tai nạn thường 
gặp ở Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè. 

Trường hợp thứ nhất (nam, 19 tuổi, quê 
Thanh Hóa) bị đuối nước khi đang tập bơi, 
được sơ cứu tại chỗ và đưa vào Bệnh viện 
trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, huyết 
áp tụt. Trường hợp thứ 2 (nữ, 46 tuổi, quê Thái 
Nguyên) xảy ra khi đi xe đạp trên đường cạnh 
hồ nước (không có lan can chắn) bị chệch tay 

lái và ngã xuống hồ, sau tai nạn được cấp cứu 
tại bệnh viện tuyến trước, được đặt nội khí 
quản, thở máy và dùng thuốc vận mạch để 
nâng huyết áp. Hai trường hợp khi đưa đến 
Bệnh viện TWQĐ 108 trong tình trạng rất 
nặng, hôn mê, suy hô hấp. Bệnh nhân được 
thông khí nhân tạo, dùng thuốc vận mạch, 
kháng sinh, chăm sóc hô hấp, soi phế quản 

CảNH BÁO ĐUỐI NƯỚC MÙA MƯA LŨ

Hình ảnh X-quang phổi 
trường hợp thứ nhất lúc nhập viện

Hình ảnh bệnh nhân đuối nước sau khi điều trị tại khoa 
Hồi sức nội và chống độc, Bệnh viện TWQĐ 108

thấy toàn bộ thành các phế quản viêm phù 
nề, nhiều mủ, giả mạc và hoại tử. 

Sau 1 thời gian điều trị, cả 2 trường hợp đã 
tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, tự thở, 
Xquang 2 phổi về bình thường, người bệnh 
được ra viện sau đó.

Những điều cần biết về đuối nước

Nguyên nhân đuối nước 

- Do người không biết bơi không may bị ngã 
xuống nước. 

- Do ngất đột ngột khi mới tiếp xúc với nước, sốc 
do nước hay còn gọi là nước giật. 

- Do lặn quá sâu dưới nước rồi bị ngạt, có thể 
bị ngất trong các tình huống chấn thương do 
tăng áp lực tai, tăng áp lực trong lồng ngực 
(khi không mặc áo lặn), phản xạ hít vào sau 
khi nhịn thở kéo dài, thiếu máu não do kiềm 
hô hấp, ngất do phản xạ phó giao cảm, tai 
biến do giảm áp quá nhanh…
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- Do kiệt sức trong quá trình bơi rồi ngất đi, 
hay gọi là ngạt nước. 

xử trí tại chỗ

* Cấp cứu đuối nước phải tiến hành ngay khi 
nạn nhân còn ở dưới nước: 

- Phải nhanh chóng vớt nạn nhân ra khỏi 
nước (dùng sào, phao, người cứu hộ).

- Tìm cách đưa mặt người bệnh nhô khỏi mặt 
nước, móc họng làm giảm tắc đường hô hấp, 
hà hơi thổi ngạt. Tốt nhất đặt được nạn nhân lên 
một tấm ván, vừa bơi vừa làm hô hấp nhân tạo.

* Khi đưa nạn nhân ra khỏi nước:

- Cởi quần áo, lau mình, quấn vải khô, ủ ấm 
nạn nhân, để nơi kín gió.

- Để nạn nhân nằm ưỡn cổ, lấy khăn lau sạch 
mũi, họng, miệng, rồi tiến hành ngay hô hấp 
nhân tạo. Nếu có ngừng tim phải kết hợp ép 
tim ngoài lồng ngực.

Lưu ý: Không nên làm động tác dốc ngược 
nạn nhân vì:

+ Biện pháp này chỉ có tác dụng khai thông 
vùng họng và miệng.

+ Thường chỉ có ít nước trong phổi và nếu 
là nước ngọt thì sẽ được hấp thu ngay sau 
vài phút.

+ Nguy cơ sặc vào phổi.

Cần tiến hành hô hấp miệng-miệng và ép tim 
ngoài lồng ngực cho đến khi kíp cấp cứu đến 
hoặc cho đến khi tim đập trở lại và hoạt động 
hô hấp trở lại.

Mùa hè là mùa của các hoạt động vui chơi giải 
trí, trong dịp này học sinh, sinh viên thường 
được đi chơi tại các bãi biển, khu nghỉ mát… 
nếu không cẩn trọng, có thể tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ đuối nước. Bên cạnh đó, theo đặc 
điểm khí hậu của Việt Nam, thường có mưa 
nhiều vào mùa hè, dễ gây ngập lụt, trơn trượt 
gây nguy hiểm cho người dân. Vì vậy, khuyến 
cáo người dân cần cẩn thận hơn, trang bị áo 
phao khi đi lại và tham gia các hoạt động gần 
nơi có ao, sông, hồ, biển, tham gia các khóa 
học bơi để phòng ngừa đuối nước.

BSCKI. Bùi Viết Hoàn 
Khoa Hồi sức Nội & Chống độc, 

Trung tâm Hồi sức tích cực, 
Bệnh viện TWQĐ 108 

                

Sơ đồ tóm tắt các bước cấp cứu người bệnh đuối nước
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Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là gì?

     Theo Chiến lược toàn cầu về bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính (Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease - GOLD): Bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một bệnh phổ 
biến, có thể phòng và điều trị được. Bệnh 
được đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp 
dai dẳng và giới hạn lưu lượng khí thở do 
sự bất thường của đường thở và/hoặc phế 
nang, thường gây nên bởi sự phơi nhiễm 
đáng kể với các hạt bụi hoặc khí độc hại và 
bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vật chủ bao gồm 
cả sự bất thường trong quá trình phát triển 
của phổi.

Hình ảnh phổi ở người bình thường và phổi ở người 
CoPD thì có 2 vị trí tổn thương chính là viêm ở đường thở 
( khí-phế quản) và phá hủy nhu mô phổi (khí phế thũng) 

(nguồn internet).

Ai có nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính?

Có nhiều yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến mắc 
COPD bao gồm cả các yếu tố thuộc về cơ địa 
người bệnh và các yếu tố do tiếp xúc thường 
xuyên với các yếu tố nguy cơ gây bệnh từ môi 
trường bên ngoài. Trong đó, những người hút 
thuốc lá, thuốc lào có nguy cơ mắc COPD cao 
nhất. Khói thuốc lá, thuốc lào kể cả hút chủ 
động hay thụ động là nguy cơ hàng đầu gây 
COPD. Nghiên cứu của PGS Đinh Ngọc Sỹ và 
cộng sự tại Việt Nam đưa ra tỷ lệ COPD trong 
nhóm hút thuốc cao gấp 3,4 lần nhóm không 
hút thuốc đối với cả 2 giới. Các yếu tố nguy 

cơ khác như người làm việc trong môi trường 
có nhiều bụi và hóa chất nghề nghiệp với 
thời gian lâu, cường độ mạnh thì có thể dẫn 
đến COPD và khi có thêm khói thuốc lá thì 
tiến triển của bệnh càng nặng hơn. Cần chú ý, 
những người sống ở nơi bị ô nhiễm không khí 
(kể cả không khí trong và ngoài nhà) cũng có 
nguy cơ mắc COPD. Nồng độ ô nhiễm không 
khí cao ở thành thị rất có hại cho người bệnh 
tim và phổi. Sự ô nhiễm không khí trong nhà 
như khói từ các chất đốt củi, rơm rạ, than…
đặc biệt ở nơi thông gió kém là các nguy cơ 
cao gây COPD. 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nguy hiểm 
thế nào?

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một 
trong những bệnh hô hấp phổ biến trên thế 
giới cũng như ở nước ta và có xu hướng ngày 
càng gia tăng. Hiện nay, COPD là một trong 3 
nguyên nhân tử vong hàng đầu trên Thế giới 
và 90% số ca tử vong này nằm ở các nước 
có thu nhập thấp và trung bình. Việt Nam là 
quốc gia có tỷ lệ mắc COPD đứng hàng đầu 
trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đây 
là bệnh tiến triển nặng dần, không hồi phục 
do có những đợt cấp và xuất hiện các biến 
chứng trầm trọng gây tàn phế và đưa đến tử 
vong như suy hô hấp mạn tính, suy tim phải.

Làm thế nào để tôi biết được mình bị bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính?

Triệu chứng cơ năng nổi bật nhất của COPD 
là ho khạc đờm mạn tính và khó thở. Lúc 

NHữNG ĐIềU CầN BIếT Về 
BệNH PHỔI TắC NGHẼN MẠN TÍNH
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đầu thường ho cách quãng, sau ho cả ngày 
vào đa số các ngày trong tuần, điển hình có 
thể  ho kéo dài đến 3 tháng trong một năm 
và liên tục từ 2 năm trở lên. Khạc đờm vào 
buổi sáng, thường xuyên, đờm trong và nhày 
với số lượng ít sau khi ho. Tuy nhiên một số 
trường hợp có thể không ho, hoặc rất ít ho 
mà triệu chứng chủ yếu là khó thở, từ từ tăng 
dần, lúc đầu là khó thở khi gắng sức, về sau 
khó thở xuất hiện cả khi nghỉ. 

Nếu bạn nằm trong số những người có các 
yếu tố nguy cơ của COPD và có các triệu 
chứng như trên, bạn cần đi khám tại các cơ 
sở y tế để được bác sĩ khám và làm thêm các 
xét nghiệm như chụp X-quang tim phổi, đo 
chức năng hô hấp với Test hồi phục phế quản 
để khẳng định chẩn đoán.

Khi nào tôi cần đi viện vì bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính?

Tiến triển tự nhiên của COPD là một quá trình 
mạn tính và trên nền tảng này có các đợt 
nặng lên gọi là đợt bùng phát hay đợt cấp. 
Đặc trưng của đợt cấp COPD là sự thay đổi 
các triệu chứng của người bệnh như khó thở, 
ho kèm theo khạc đờm hoặc không, khác với 
diễn tiến hàng ngày, khởi phát cấp tính và có 
thể phải thay thuốc điều trị thường ngày. 

Khi có các biểu hiện như khó thở tăng và/
hoặc ho khạc tăng, đờm đang màu trắng 
trong chuyển thành trắng đục hoặc đờm có 
màu xanh, màu vàng, thể tích đờm tăng, có 
thể có sốt hoặc không sốt, có đau ngực hoặc 
không, đặc biệt là người bệnh có thay đổi về 
ý thức (nói nhảm, ngủ gà, lơ mơ), cần đưa 
ngay đến cơ sở y tế để được khám, nhập viện 
điều trị hoặc có thể điều trị ngoại trú tùy theo 
mức độ đợt cấp. 

Nhận biết sớm đợt cấp và điều trị kịp thời sẽ 
là giảm tỷ lệ tử vong, ngăn chặn tình trạng 
giảm chức năng hô hấp - một trong những 
nguyên nhân của sự tàn phế và giảm chất 
lượng cuộc sống của người bệnh. 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có chữa 
được không?

COPD là một bệnh mạn tính, có thể điều trị 
được nhưng không thể điều trị khỏi hoàn 

toàn. Mục tiêu của điều trị là giảm triệu 
chứng, đặc biệt trong các đợt cấp của bệnh 
(đỡ khó thở, đỡ ho khạc đờm, đờm về màu 
trắng, hết sốt…), duy trì thuốc hít, xịt đều 
đặn để giảm nguy cơ bệnh tiến triển như 
giảm tần suất các đợt cấp, giảm tỷ lệ tử vong 
và tàn phế do bệnh này.

Tôi cần làm gì sau khi điều trị ở viện 
về nhà?

Điều trị duy trì tại nhà sau khi điều trị ổn 
định đợt cấp của COPD là một việc làm hết 
sức quan trọng. Sau khi ra viện, bác sĩ sẽ kê 
cho bạn các loại thuốc uống hoặc thuốc hít, 
thuốc xịt. Các thuốc này bản chất là các thuốc 
giãn phế quản có tác dụng kéo dài, có thể kết 
hợp với thành phần corticoid dạng phun hít 
hoặc không. Bạn cần duy trì đều đặn và đúng 
thao tác sử dụng các thuốc này theo hướng 
dẫn của bác sĩ để đạt hiệu quả cao nhất. Bên 
cạnh đó, bạn nên giữ ấm cơ thể, đeo khẩu 
trang khi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người 
khác để tránh nguy cơ khởi phát đợt cấp do 
hít phải khói bụi hoặc nhiễm virus. Bạn cần 
tiêm phòng vacxin cúm hàng năm và vacxin 
phế cầu mỗi 5 năm 1 lần vì khi tiêm phòng 
cũng đã được chứng minh giảm nguy cơ đợt 
cấp của bệnh. Tập thể dục tùy theo tình trạng 
sức khỏe cụ thể để giảm cảm giác khó thở, 
tăng khả năng thích nghi với các hoạt động 
sinh hoạt, lao động hằng ngày, tốt nhất là các 
bài tập thiền, tập thở kiểu bụng (thở hoành) 
hoặc Yoga. 

Kỹ thuật thở hoành được thực hiện như sau: 
Ngồi ở tư thế thoải mái, thả lỏng cổ và vai. 
Đặt một bàn tay lên bụng và đặt bàn tay còn 
lại lên ngực, sau đó hít vào chậm qua mũi 
sao cho bàn tay trên bụng có cảm giác bụng 
phình lên, lồng ngực không di chuyển. Hóp 
bụng lại và thở ra chậm qua miệng với thời 
gian thở ra gấp đôi thời gian hít vào và bàn 
tay trên bụng có cảm giác bụng lõm xuống. 
Nên tập thở cơ hoành nhiều lần trong ngày 
cho đến khi trở thành thói quen. Sau khi đã 
nhuần nhuyễn kỹ thuật thở cơ hoành ở tư 
thế nằm hoặc ngồi, nên tập thở cơ hoành khi 
đứng, khi đi bộ và cả khi làm việc nhà.
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Tôi luôn cảm giác có đờm nhưng rất khó 
khạc, vậy tôi phải làm gì?

Đờm là chất tiết từ đường hô hấp thường 
có ở bệnh nhân COPD, việc tống được đờm 
ra ngoài góp phần làm sạch và làm thoáng 
đường thở, giúp người bệnh dễ thở hơn. 
Ngoài việc uống đủ nước (trung bình khoảng 
1,5 lít nước/ngày), sử dụng thuốc khí dung, 
thuốc long đờm, bạn có thể thực hiện động 
tác ho có kiểm soát để đạt được hiểu quả 
tống đờm tốt nhất và tránh bị mệt.

Kỹ thuật ho có kiểm soát được thực hiện 
như sau:

Bước 1: Ngồi trên giường hoặc ghế thư giãn, 
thoải mái.

Bước 2: Hít vào chậm và thật sâu.

Bước 3: Nín thở trong vài giây.

Bước 4: Ho mạnh hai lần, lần đầu để long đờm, 
lần sau để đẩy đờm ra ngoài.

Bước 5: Hít vào chậm và nhẹ nhàng. Thở chúm 
môi vài lần trước khi lặp lại động tác ho.

Nếu người bệnh mệt, yếu, không thể ho mạnh, 
có thể thay thế bằng kỹ thuật thở ra mạnh. 

Kỹ thuật thở ra mạnh được thực hiện như sau:

Bước 1: Hít vào chậm và sâu.

Bước 2: Nín thở trong vài giây.

Bước 3: Thở ra mạnh (hóp bụng) và kéo dài.

Bước 4: Hít vào nhẹ nhàng. Hít thở đều vài lần 
sau đó có thể thực hiện lặp lại.

Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính ra sao?

Khoảng 25 - 40% bệnh nhân COPD có cân 
nặng thấp hơn bình thường và khoảng 25% 
sút cân vừa đến nặng. Việc bổ sung dinh 
dưỡng có vai trò rất quan trọng đến hiệu quả 
điều trị và chất lượng cuộc sống của người 
bệnh. Hậu quả của suy dinh dưỡng ở bệnh 
nhân COPD: làm giảm tính đàn hồi của phổi 
và chức năng hô hấp; giảm khối lượng, giảm 
sức cơ của  cơ hô hấp; thay đổi cơ chế miễn 
dịch tại phổi; dễ nhiễm trùng tại phổi; thiếu 
đạm, sắt làm giảm nồng độ Hemoglobin 
trong máu đây là chất có vai trò quan trong 
trong vận chuyển oxy; thiếu vitamin C ảnh 
hưởng đến tổng hợp Collagen - thành phần 
quan trọng của mô liên kết ở phổi.

Vì vậy, bệnh nhân COPD cần được bổ sung 
đầy đủ các chất dinh dưỡng bao gồm cả đạm, 
mỡ, đường, tinh bột và các muối khoáng nếu 
như không bị hạn chế do bệnh đồng mắc 
khác như suy thận, tăng huyết áp hay đái 
tháo đường. Tuy nhiên, ở người bệnh có tăng 
khí Carbonic (CO2) trong máu, không nên ăn 
quá nhiều thức ăn tinh bột và đường, vì các 
sản phẩn chuyển hóa của loại thức ăn này có 
thể làm tăng loại khí trong máu.

Bác sĩ Phạm Văn Luận 
Khoa Nội Hô hấp 

Bệnh viện TWQĐ 108
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Tháng 2/2021 Khoa Phẫu thuật khớp, Viện 
Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện TWQĐ 
108 tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thị H (76 
T, nữ, TP Vinh, Nghệ An). Bệnh nhân vào 
viện ngồi trên xe lăn, 2 gối đau nhiều, muốn 
đứng dậy phải có người dìu, mọi sinh hoạt 
đều phải được trợ giúp. Qua thăm khám 
bệnh nhân cho biết: đã đau 2 khớp gối hàng 
chục năm nay, điều trị đủ các thuốc và các 
phương pháp như: uống thuốc chống viêm, 
giảm đau, tiêm corticoid vào khớp, vật lý trị 
liệu, châm cứu... Bệnh nhân đã nằm điều trị 
ở nhiều bệnh viện từ tuyến huyện, tuyến 
tỉnh, đến các Bệnh viện Trung ương, nhưng 
2 khớp gối vẫn đau nhiều làm bệnh nhân 

mất ngủ, ăn uống kém, đi đâu, làm gì, lúc nào 
cũng phải có người phục vụ, chất lượng cuộc 
sống không tốt.

Sau 2 lần vào viện và được phẫu thuật thành 
công. Bệnh nhân được thay 2 khớp gối (mỗi 
lần thay 1 bên khớp gối). Sau mổ lần 2 Bệnh 
nhân đã từ biệt xe lăn, tự đi trên đôi chân của 
mình dưới sự hỗ trợ của nạng. Bệnh nhân đỡ 
đau nhiều, tự phục vụ được bản thân.

Rạng rỡ trong ngày ra viện, bệnh nhân tâm 
sự: “Nếu biết trước thay được khớp gối như 
thế này thì tôi đã đi phẫu thuật từ lâu để 
không phải ngồi xe lăn và con cháu không 
phải phục vụ…”. 

THAY KHỚP GỐI - Từ BIệT xE LĂN 
ĐỂ TrỞ Về CuộC SốNg HàNg Ngày

          
      Ảnh trước mổ (bệnh nhân 

đi xe lăn phải dìu khi đi lại)
Sau mổ thay khớp gối thứ 2 

(ngày thứ 3 bệnh nhân tự đi lại)

                    
X-quang trước mổ X-quang sau mổ
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Qua đây chúng tôi muốn mọi người hiểu được:

- Thế nào là thay khớp gối, ai cần được thay 
khớp gối.

- Thay khớp gối có thể có những tai biến, 
biến chứng gì.

- Cần chuẩn bị gì và tập luyện sau mổ thay 
khớp gối như thế nào.

Khớp gối được cấu tạo như thế nào:

Trước hết mọi người cần hiểu khớp gối được 
cấu tạo như thế nào?

- Khớp gối được tạo bởi sự nối tiếp giữa lồi 
cầu đùi và mâm chày. Phía trên là đầu dưới 
xương đùi, phía dưới là đầu trên xương chày, 
phía trước là xương bánh chè. 

- Ở trong khớp gối có dây chằng chéo trước, 
dây chằng chéo sau và sụn chêm, mặt trong 
có dây chằng bên trong, mặt ngoài có dây 
chằng bên ngoài. 

Những ai cần phải thay khớp gối:

Thay khớp gối đuợc chỉ định khi khớp gối 
đau nhiều mà các phương pháp điều trị bảo 
tồn (uống thuốc, tiêm, vật lý trị liệu..) không 
hiệu quả, khớp gối biến dạng ảnh hưởng 
nhiều đến đi lại và chất lượng cuộc sống.

Nguời lớn ở mọi lứa tuổi đều có thể xem 
xét thay khớp gối, thay nhiều nhất là những 
nguời từ 60-80 tuổi và hiện đang có nhiều 
hơn những nguời trẻ đuợc thay khớp gối. 

Trường hợp nào thì không có chỉ định thay 
khớp gối? Đó là: 

- Bệnh nhân không thể chịu đuợc cuộc mổ vì 
có bệnh lý nội khoa kèm theo như mắc bệnh 
tim mạch, suy thận, suy gan… (điều này sẽ 
đuợc thảo luận giữa bác sĩ phẫu thuật, bác si 
gây mê và bác si nội khoa truớc khi mổ). 

- Bệnh nhân có tình trạng viêm nhiễm vùng gối. 

- Bệnh nhân trẻ tuổi nên hạn chế thay khớp 
vì khớp nhân tạo có tuổi thọ nhất định (vào 
khoảng 10-15 năm). Sau thời gian này khớp 
nhân tạo bị hỏng sẽ phải thay lại. 

- Cần cân nhắc đối với những bệnh nhân quá 
béo do nguy cơ hư khớp nhân tạo sẽ xuất 
hiện sớm hơn.

Thay khớp gối như thế nào:

- Thay khớp gối là một phẫu thuật thay thế 
phần khớp gối bị hư hại do thoái hóa hoặc 
do nguyên nhân nào đó bằng một khớp 
nhân tạo. 

- Bác sỹ sẽ rạch một đuờng mổ khoảng 12-
15cm truớc gối. Hai mặt sụn khớp của lồi cầu 
đùi và mâm chày đuợc cắt bỏ, thay vào đó là 
hai thành phần kim loại gắn vào lồi cầu đùi và 
mâm chày. Các sụn chêm và dây chằng chéo 
truớc cũng sẽ đuợc bỏ đi, dây chằng chéo 
sau có thể giữ lại hay bỏ đi tùy loại khớp.

- Các thành phần kim loại sẽ gắn vào xương 
và đuợc giữ chặt bằng một lớp xi măng y 
khoa mỏng. Khớp gối nhân tạo toàn phần 
gồm ba thành phần chính là: 

+ Phần lồi cầu đùi;

+ Phần mâm chày (2 thành phần này làm 
bằng hợp kim);

+ Mảnh chèn nằm giữa hai thành phần 
trên (Insert-làm bằng polyethylen chất 
luợng cao). 

Thay khớp gối có thể gặp tai biến, biến 
chứng gì:

Các tai biến trong phẫu thuật thường rất ít, ví 
dụ với những trường hợp mổ khó có thể tổn 
thương động mạch ở chi dưới (động mạch 
khoeo) hay tổn thương thần kinh (đặc biệt 
là thần kinh hông khoeo ngoài). Cũng có thể 
gãy xương đùi, xương chày, bong chỗ bám 
của gân bánh chè hay đứt gân cơ tứ đầu đùi...

Biến chứng sớm: 

- Thường gặp nhất là nhiễm khuẩn. Nhiễm 
khuẩn là nguy cơ của tất cả các phẫu thuật. 
Ở khớp gối biến chứng nhiễm khuẩn càng 
nặng hơn vì vậy cần theo dõi để phát hiện 
sớm nhiễm khuẩn. Biến chứng này thường 
xảy ra sau phẫu thuật vài  tuần đầu. Biểu hiện 
là bệnh nhân thấy xuất hiện đau hơn, sốt, gối 
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sưng to, chảy dịch ở vết mổ... Cần phải cấy 
vi khuẩn và làm kháng sinh đồ để điều trị 
kháng sinh cho phù hợp. Sau đó phải tiếp tục 
theo dõi, nặng hơn có thể phải mở lại gối để 
làm sạch. 

- Các biến chứng khác :

 Tắc mạch do sự hình thành các cục máu 
đông ở trong tĩnh mạch. Biến chứng này có 
thể gây ra những nguy cơ rất nặng như nhồi 
máu phổi, bệnh nhân có thể tử vong đột 
ngột. Tuy nhiên có thể hạn chế được biến 
chứng này khi bệnh nhân được dùng thuốc 
chống đông dự phòng.

Máu tụ trong gối: điều trị thuốc chống đông 
là cần thiết tuy nhiên đó lại là điều kiện thuận 
lợi cho biến chứng máu tụ trong gối. Trường 
hợp khối máu tụ quá nhiều có thể phải mổ lại 
để lấy khối máu tụ này.

Cứng gối: Cứng khớp gối có thể thấy sau 
những can thiệp vào khớp gối, đặc biệt sau 
khi thay khớp, nguyên nhân là do dính trong 
khớp. Cứng gối là hậu quả của nhiều yếu 
tố: đau sau phẫu thuật gây khó khăn trong 
luyện tập, phản viêm mạnh ở khớp gối, sau 
biến chứng máu tụ trong khớp. 

Biến chứng muộn:

Nhiễm khuẩn muộn: Điều trị loại nhiễm khu-
ẩn muộn này thông thường là phải thay lại 
khớp mới. Trong trường hợp thất bại khi thay 
lại thì chỉ còn cách làm cứng khớp.

Cứng khớp: Sau mổ thời gian dài không được 
tập luyện đúng cách, khớp gối trở nên rất 
cứng, gây hạn chế gấp duỗi khớp gối. Lúc 
này có thể phải mổ lại để gỡ dính gối.  

 Các biến chứng cơ học gây ra do khớp nhân 
tạo, đôi khi phải thay lại khớp mới gồm:

- Khớp gối nhân tạo không vững: thường xảy 
ra với khớp mâm chày di động, hệ thống dây 
chằng bị chùng trong khi chất lượng khớp 
còn tốt, biểu hiện: không vững bánh chè có 
khi bị trật ra ngoài, không vững giữa xương 
đùi và xương chày.

- Mòn khớp: là một nguy cơ không mong 
muốn của tất cả các loại khớp nhân tạo. Sử 
dụng khớp với mâm chày di động sẽ giảm 

được nguy cơ này. Nguy cơ của biến chứng 
này làm giảm tuổi thọ của khớp rất nhiều.

- Lỏng khớp nhân tạo: là sự xuất hiện các 
vận động bất thường giữa khớp nhân tạo và 
xương ở vị trí tiếp xúc nhau, đây là nguyên 
nhân gây đau sau thay khớp. 

Cần chuẩn bị gì cho tập luyện sau mổ thay 
khớp gối:

- Khung tập đi.
- Đôi giầy mềm đế thấp.
- Đôi tất áp lực.
- Túi, máy chườm mát.

Tập luyện sau mổ thay khớp chia làm 4 
giai đoạn:

giai đoạn 1: Từ 1 đến 2 tuần sau mổ:

- Duy trì duỗi gối 0o và gấp 100o.
- Duy trì sức mạnh của cơ.
- Tập di chuyển được với dụng cụ trợ giúp: 
nạng, gậy, khung tập đi.
- Duy trì các bài tập tại nhà.

giai đoạn ii: Từ 2 đến 5 tuần sau phẫu thuật:

- Tập gấp duỗi khớp gối bằng các bài tập thụ 
động, chủ động có trợ giúp.

- Mỗi tuần tập gấp gối thêm 5º, đến 5 tuần thì 
tầm vận động khớp gối đạt đến 115º .

- Tập kéo giãn thụ động khớp gối do kỹ thuật 
viên thực hiện.

- Tăng cường sức mạnh cơ: tập vận động 
khớp gối chủ động có sức cản tăng dần.

- Đến tuần thứ 3 bắt đầu các bài tập xuống tấn.

- Tập di chuyển trên đệm, bước qua chướng 
ngại vật ít nguy hiểm có sử dụng nạng trợ giúp.

- Hoạt động trị liệu sau phẫu thuật: tập luyện 
cách di chuyển tại giường, sử dụng hố xí bệt, 
nhà tắm, đi giày dép.

- Tập đạp xe đạp 15 phút/lần x 2 lần/ngày.

giai đoạn iii: Sau phẫu thuật từ 6 đến 8 tuần:

- Tiếp tục cải thiện nâng tầm vận động khớp 
lên đến 120º.
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- Gia tăng sức mạnh cơ.

- Tập thăng bằng không cần trợ giúp.

- Trở lại các hoạt động hàng ngày.

giai đoạn iV: Sau phẫu thuật 8 tuần:

- Bỏ khung, nạng.

- Tiếp tục tấp gấp tối đa.

- Tập sức mạnh cho cơ.

- Trở lại sinh hoạt hàng ngày và các môn thể 
thao cho phép.

Các lưu ý sau phẫu thuật thay khớp gối:

- Không đứng quá lâu, không gập gối quá mức.

- Không lấy chân phẫu thuật làm chân trụ.

- Ghế ngồi đủ cao đàm bảo gối gấp 90º, có 
tay vịn.

- Nền nhà tắm tránh ẩm ướt, sử dụng thảm 
chống trượt.

- Các môn thể thao cho phép: Đi bộ, đạp xe, 
bơi, khiêu vũ, đánh golf (gôn).

Mọi thắc mắc về Phẫu thuật khớp 
nói chung và thay khớp gối nói riêng, 
xin liên hệ:

TS.BS. Mai Đức Thuận
Khoa Phẫu thuật khớp, Viện CTCH 

Bệnh viện TWQĐ 108.  
ĐT: 0989.19.45.19

Khoa Phẫu thuật khớp (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
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Tổn thương dây chằng chéo là tổn thương 
thường gặp nhất khi bị chấn thương khớp 
gối. Người bệnh bị chấn thương khớp gối 
do tai nạo giao thông, các tai nạn trong sinh 
hoạt hàng ngày hoặc khi chơi thể thao, đặc 
biệt các môn thể thao năng lượng cao và có 
tính đối kháng như đá bóng, cầu lông, ten-
nis…. Nguyên nhân thường gặp là khớp gối 
khi chuyển động bị dừng hay xoay đột ngột, 
hoặc tiếp đất không đúng cách khi nhảy cao. 
Nhiều người bị đứt dây chằng chéo đầu gối 
nhưng không biết, hoặc biết nhưng ngại đi 
điều trị khiến cho quá trình điều trị sau này 
khó khăn hơn và có nguy cơ gây ra những 
tổn thương nặng hơn cho khớp gối.  

Sơ bộ về khớp gối

Khớp gối được cấu tạo bởi đầu dưới xương 
đùi và đầu trên xương chày, phía trước có 
xương bánh chè. Khớp gối được giữ vững và 
chuyển động nhịp nhàng nhờ hệ thống phần 
mềm bao quanh khớp và hệ thống nhiều dây 
chằng trong khớp. 

Dây chằng chéo trước (DCCT) và dây chằng 
chéo sau (DCCS) nằm giữa khớp gối, kết nối 
xương chày với xương đùi. Như tên gọi: DCCT 
và DCCS nằm bắt chéo nhau ở giữa khớp gối, 
có tác dụng giữ cho khớp vững và không bị 
xoay trong khi khớp gối chuyển động.

Hình 1: Cấu tạo khớp gối

Đứt dây chằng chéo khớp gối không điều trị 
có sao không?

- Khi tổn thương DCC, người bệnh thường 
gặp các triệu chứng:

+ Sưng và đau khớp gối, hạn chế vận động 
khớp gối do đau. Triệu chứng này sẽ hết dần. 

+ Lỏng khớp gối: Triệu chứng lỏng gối sẽ 
ngày càng rõ hơn, bệnh nhân thấy chân yếu 
hơn, cảm giác không thật chân, dễ khuỵu 
hoặc hẫng gối khi chạy nhanh, chuyển 
hướng hoặc lên xuống cầu thang.

+ Teo cơ đùi bên chấn thương: Cơ đùi bên 
chấn thương bị teo nhỏ dần, làm cho chân bị 
chấn thương lỏng và yếu hơn.

+ Đứt dây chằng đầu gối để lâu có thể còn 
gây tổn thương thứ phát các thành phần 
khác trong khớp gối như rách sụn chêm, giãn 
các dây chằng còn lại, bề mặt sụn khớp bị tổn 
thương. Hệ quả lâu dài gây thoái hóa khớp.

Khi bị chấn thương người bệnh phải điều 
trị như thế nào?

Điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước cho cầu 
thủ Trần Đình Trọng - Đội tuyển Quốc gia Việt Nam

(Ảnh chụp trước 27/4/2021)

Tùy vào tổn thương khớp gối, người bệnh có 
thể được điều trị bảo tồn hoặc điều trị phẫu 
thuật bởi các bác sĩ chuyên khoa. Người bệnh 
nên đi khám để được tư vấn tốt nhất.

ĐỨT DÂY CHằNG CHéO ĐầU GỐI
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Sơ cứu: Phương pháp này dùng trong trường 
hợp người bệnh gặp chấn thương nhẹ, chỉ 
cần chườm đá lên đầu gối, kê cao chân và 
nghỉ ngơi, hạn chế áp lực dồn lên đầu gối

 Đeo nẹp gối: một số trường hợp tổn thương 
DCC nhẹ, có thể đeo nẹp gối để giúp giữ vững 
khớp gối, hỗ trợ tập luyện và giảm nguy cơ 
tổn thương thêm các thành phần trong gối.

Uống thuốc: Khi bị chấn thương, người bệnh 
có thể điều trị bằng thuốc nhằm giảm đau, 
chống viêm, hỗ trợ phục hồi tổn thương theo 
hướng dẫn của bác sĩ.

Vật lý trị liệu: Người bệnh nên được điều trị 
VLTL giúp giảm viêm, giảm sưng nề và đưa 
khớp gối về trạng thái vận động bình thường: 
gấp duỗi hết biên độ, tập sức cơ vùng quanh 
khớp gối giúp cho việc tập phục hồi sau phẫu 
thuật đạt kết quả tốt hơn.

Điều trị phẫu thuật: Khi bác sĩ chuyên khoa 
khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm 
cận lâm sàng như phim Xquang, cộng 
hưởng từ, siêu âm… để đưa ra chỉ định phẫu 
thuật cho người bệnh. Phẫu thuật nội soi tái 
tạo dây chằng chéo là phẫu thuật xâm lấn 
tối thiểu, thời gian phẫu thuật ngắn, giảm 
nguy cơ nhiễm khuẩn, giảm thời gian nằm 
viện, giúp cho người bệnh giảm chi phí điều 
trị và phục hồi sớm. Tại khoa Phẫu thuật 
khớp, phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng 
chéo là phẫu thuật thường quy, chỉ 2 đến 
3 ngày sau phẫu thuật, người bệnh có thể 
được xuất viện.

TS.BS. Nguyễn Tiến Thành  
Khoa Phẫu thuật Khớp, 

Bệnh viện TWQĐ 108
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Nhiều bệnh nhân khi được bác sỹ giải thích 
phải sử dụng xi măng trong cuộc mổ thì giật 
mình hỏi “Các bác sử dụng xi măng gì thế ?”. 
Chắc hẳn có nhiều bệnh nhân nghĩ bác sĩ sẽ 
sử dụng loại xi măng dùng trong xây dựng. 
Sự thực không phải như vậy. Xi măng chúng 
tôi sử dụng chỉ được dùng trong y tế, có tên 
gọi là xi măng sinh học (XMSH) hay xi măng 
xương.  Vậy XMSH là gì ? Chúng được sử dụng 
trong y học như thế nào? Sau đây chúng tôi 
sẽ giúp mọi người giải đáp câu hỏi trên.

Xi măng sinh học (XMSH) là một loại vật liệu 
được ứng dụng ngày càng phổ biến trong y 
học nhờ vào tính chất vật lý đặc biệt. XMSH 
là vật liệu gồm 2 thành phần (mà thành 
phần chủ yếu của nó là PMMA/MMA-styren 
copolymer và MMA dạng lỏng) có khả năng 
tương thích với mô sinh học. Khi trộn 2 thành 
phần với nhau sẽ xảy ra quá trình trùng hợp 
gốc tự do và đông cứng do quá trình poly-
mer hóa (phản ứng tỏa nhiệt). 

Hình ảnh quá trình pha xi măng sinh học

Năm 1958, John Charley - phẫu thuật viên nổi 
tiếng người Anh đã ứng dụng XMSH đầu tiên 
trong chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, 
ông đã sử dụng để thực hiện ca phẫu thuật 
thay khớp háng nhân tạo toàn phần có xi 
măng đầu tiên trên thế giới. Từ đó XMSH tiếp 
tục được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi trong 
lĩnh vực chấn thương chỉnh hình cho đến nay, 
XMSH được ứng dụng trong các kỹ thuật sau.

Bác sỹ John Charley (1911 - 1982)  
và bộ khớp háng mang tên của ông

Phẫu thuật thay khớp nhân tạo 

Xi măng giúp gắn kết các cấu trúc kim loại 
của khớp nhân tạo dính chặt vào xương. 
Trong thay lại khớp, xi măng còn giữ thêm vai 
trò lấp các khoảng trống do khuyết xương. 

Bên cạnh XMSH đơn thuần, hiện nay có nhiều 
loại xi măng được trộn thêm các loại kháng 
sinh như gentamycin, vancomycin. Nhiều 
nghiên cứu đã chứng minh loại xi măng này 
giúp duy trì nồng độ cao kháng sinh tại chỗ 
và khuếch tán kháng sinh ra các mô xung 
quanh giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn 
sau mổ.

Xquang khớp háng nhân tạo có sử dụng xi măng

“Xi măng sinh học” 
ứng dụng trong chấn thương chỉnh hình
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Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống

Xẹp thân đốt sống là một trong những biến 
chứng thường gặp do loãng xương sau chấn 
thương hoặc do các tổn thương bệnh lý khác 
(U máu thân đốt, tổn thương thứ phát do di 
căn…) trên nền bệnh nhân loãng xương, gây 
đau lưng nhiều cho bệnh nhân và ảnh hưởng 
tới chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Phẫu thuật bơm XMSH qua da tạo hình thân 
đốt sống được tiến hành lần đầu tiên tại 
Pháp do giáo sư Deramond vào năm 1984. 
Đây là một phẫu thuật ít xâm lấn: Xi măng 
sinh học được bơm vào thân đốt sống qua 
kim chuyên dụng với mục đích giảm đau, trả 
lại hình thái thân đốt sống và tăng độ vững 
cho cột sống.

Điều trị nhiễm khuẩn

Nhiễm khuẩn là một trong những biến chứng 
nghiêm trọng sau phẫu thuật cấy ghép dụng 

Phẫu thuật bơm xi măng tạo hình thân đốt sống

cụ trong chuyên ngành chấn thương chỉnh 
hình, để điều trị thành công đa số phải loại 
bỏ dụng cụ vì đây là nơi vi khuẩn phát triển 
và bảo vệ chúng khỏi hệ miễn dịch cũng như 
thuốc kháng sinh. 

Với sự ra đời của XMSH, đặc biệt xi măng có 
pha trộn kháng sinh đã được áp dụng thành 
công trong điều trị những trường hợp như:

- Nhiễm khuẩn sớm sau phẫu thuật kết hợp 
xương với dụng cụ bên trong: Nhiều tác giả 
đã sử dụng xi măng kháng sinh che phủ 
toàn bộ dụng cụ kết hợp xương. Phương 
pháp trên đã cho kết quả rất khả quan và đa 
số các trường hợp không phải lấy bỏ dụng 
cụ cấy ghép.

- Trám lấp khoang trống do khuyết xương 
sau đục xương viêm, nạo nang xương.

Trám xi măng vào đường hầm  
mâm chày sau nạo xương viêm

 Trám xi măng vào ổ khuyết xương mâm chày  
sau nạo u tế bào khổng lồ

B1: đưa kim chuyên dụng có 
bóng vào thân đốt sống bị xẹp

B2: Bơm căng bóng phục 
hồi thân đốt sống

B3: bơm XmSH qua kim 
vào thân đốt sống

B4: Xi măng khô giữ vững 
hình thái thân đốt sống
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- Điều trị nhiễm khuẩn khớp nhân tạo sau 
tháo bỏ: Tạo khuôn các dụng cụ khớp nhân 
tạo bằng xi măng kháng sinh nhằm mục đích 
trám lấp khoang trống, điều trị kháng sinh 
tại chỗ và hạn chế sự co rút phần mềm tạo 
thuận lợi cho phẫu thuật thay lại khớp nhân 
tạo khi tình trạng nhiễm khuẩn ổn định.

Như vậy, XMSH không phải là xi măng sử 
dụng trong xây dựng, nó khác hẳn về cấu 
trúc, tác dụng. XMSH chỉ được sử dụng trong 

y tế, đặc biệt trong lĩnh vực chấn thương 
chỉnh hình, nhờ có XMSH mà nhiều bệnh lý 
phức tạp được điều trị ổn định, thậm chí khỏi 
hẳn, mang lại chất lượng sống tốt hơn cho 
người bệnh.

BS. Đỗ Đức Trung 
Khoa Phẫu thuật Khớp, 

Bệnh viện TWQĐ 108

Chuôi khớp háng bằng xi măng kháng sinh
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Siêu âm tim thai là gì? 

Trong quá trình thực hiện siêu âm sàng lọc 
kiểm tra dị tật theo định kì cho mẹ, thai nhi 
sẽ được sàng lọc các bất thường trong đó có 
bất thường về tim. Khi đó bác sĩ sẽ nhìn được 
hình thể, lưu lượng máu qua tim, từ đó có thể 
phát hiện bất thường về cấu trúc, chức năng 
hoặc các rối loạn nhịp tim của thai nhi.

Tim thai và các bất thường tim được hình 
thành khi nào?

Trái tim của thai nhi bắt đầu phát triển khi 
thụ thai, ngay sau đó 22 ngày tim thai bắt 
đầu đập nhưng đến 6-7 tuần nhịp tim mới 
hình thành và mẹ mới có thể nghe được nhịp 
tim của bé qua siêu âm. Sau đó tim thai được 
hình thành hoàn chỉnh khi thai được 8 tuần. 
Dị tật tim bẩm sinh xảy ra trong 8 tuần đầu 
tiên quan trọng trong quá trình phát triển 
của bé. Các bước đó phải diễn ra chính xác để 
hình thành một quả tim hoàn chỉnh. Lúc đầu 
từ một ống đơn giản, trải qua bước xoắn vặn 
và phân chia để hình thành một quả tim có 4 
buồng với các mạch máu và các van tim. Nếu 
trong quá trình đó xảy ra lỗi bất cứ giai đoạn 
nào cũng sẽ hình thành dị tật tim bẩm sinh. 

Ví dụ như hình thành lỗ trống trên vách 
ngăn tim trong bệnh thông liên thất, thiểu 

sản một bộ phận nào đó của tim như mạch 
máu, tâm thất, van tim trong hội chứng 
thiểu sản tim phải hoặc tim trái, bất thường 
về số lượng mạch máu đi ra từ tim như trong 
bệnh thất phải hai đường ra, hay một vài 
di tật hay gặp như tứ chứng Fallot, hẹp eo 
động mạch chủ…

Tại sao siêu âm tim thai lại quan trọng?

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam 
có 10.000-12.000 trẻ sinh ra bị bệnh tim bẩm 
sinh, là một trong những dị tật bẩm sinh 
thường gặp nhất. Đây là nguyên nhân gây tử 
vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh, chiếm gần 40% 
tử vong sơ sinh do các dị tật bẩm sinh.

Đa số các trường hợp trẻ bị tim bẩm sinh 
cần phải phẫu thuật sau sinh, nhiều bệnh lý 
tim bẩm sinh nặng đòi hỏi phải có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên ngành 
hồi sức, cấp cứu trẻ ngay sau sinh. Vì vậy siêu 
âm sàng lọc, chẩn đoán bệnh lý tim bẩm sinh 
ngay trong thời kỳ bào thai đóng vai trò hết 
sức quan trọng.

Mặt khác, thai nhi khi được phát hiện bị 
bệnh tim bẩm sinh sẽ được kết hợp sàng lọc 
chuyên sâu để phát hiện các dị tật kết hợp, 
từ đó sẽ được bác sĩ chẩn đoán trước sinh tư 
vấn và hỗ trợ để đưa ra quyết định đúng đắn 
trong việc giữ thai hay đình chỉ thai.  

NHữNG ĐIềU CầN BIếT 
Về SIêU ÂM TIM BÀO THAI
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Vậy mẹ bầu cần đi siêu âm tim thai khi nào?

Siêu âm tim thai thường trong khoảng 18-32 
tuần, tuy nhiên mẹ bầu lưu ý mốc kiểm tra tim 
thai chuyên sâu quan trọng nhất là 22 tuần. 
Ngày nay siêu âm tim thai phát hiện dị tật có 
xu hướng được thực hiện sớm vào khoảng 
tuần thai thứ 16 - 18, sớm nhất có thể nhìn 
sơ bộ được tim thai ngay từ khi 12-13 tuần.

Nếu phát hiện bất thường tim, thai phụ được 
chỉ định các xét nghiệm bổ sung để phát hiện 
các hội chứng di truyền, có thể sẽ phải siêu 
âm tim nhiều lần một cách chuyên sâu hơn, 
hay được hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa 
tim nhi để biết rõ hơn về tình trạng bệnh hay 
hướng điều trị cho bé sau khi ra đời.

 Siêu âm tim thai có ảnh hưởng gì không

Mẹ bầu có thể hoàn toàn yên tâm vì siêu âm 
tim thai là một quá trình an toàn, không có 
rủi ro nào do sử dụng công nghệ siêu âm và 
không có bức xạ.

Siêu âm tim thai dành cho ai?

Hiện nay khuyến cáo tất cả các thai phụ nên 
đi khám sàng lọc dị tật theo đúng mốc và lịch 
hẹn của bác sĩ, khi đó mẹ sẽ được sàng lọc 
các bất thường bao gồm dị tật tim. 

Tuy nhiên vẫn có một số các mẹ có nguy cơ 
cao cần chú ý hơn như:

Mẹ có tiền sử gia đình bị bệnh tim hay đã 
sinh ra trẻ bị bệnh tim.

Mẹ sử dụng ma túy, rượu, một số loại thuốc 
hoặc tiếp xúc với các loại thuốc có thể gây 
dị tật tim, chẳng hạn như thuốc động kinh 
hoặc thuốc trị mụn trong khi mang thai, nhất 
là giai đoạn sớm thai kì.

Mẹ có mắc các bệnh như bệnh tiểu đường 
týp I, bệnh lupus ban đỏ.

Thai nhi siêu âm giai đoạn 12 tuần có 
khoảng sáng sau gáy cao, hay có các dị tật 
khác kết hợp.

Siêu âm tim thai có những hạn chế không?

Mẹ bầu nên biết rằng các bệnh lý tim bẩm 
sinh là những bệnh lý phức tạp, siêu âm trước 
sinh hiện nay chỉ có thể phát hiện từ 60 - 80% 
các bệnh lý này, chẳng hạn như một lỗ thủng 
ở tim, rất khó nhìn thấy ngay cả với thiết bị 
tiên tiến. 

BS. Ngô Kiều Trang - Khoa Chẩn đoán 
chức năng, Bệnh viện TWQĐ 108
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Co giật do sốt là biểu hiện co giật lành tính 
và thường gặp nhất, có thể xảy ra bất cứ đâu 
như tại nhà, nhà trẻ hay tại khoa cấp cứu của 
các bệnh viện. Nhưng thường khiến phụ 
huynh của trẻ hoảng sợ, mất bình tĩnh, kết 
hợp với thiếu kiến thức về bệnh có thể dẫn 
đến những hành vi xử trí không thích đáng, 
thậm chí gây hại cho trẻ.

Những điều cần biết về co giật do sốt

Sốt là phản ứng của cơ thể khi không may bị 
nhiễm virus, vi khuẩn, nhiễm ký sinh trùng, 
các bệnh tự miễn hoặc các bệnh lý ác tính...

Biểu hiện sốt của trẻ

Phân loại sốt 

Khi nhiệt độ cơ thể trẻ trên 37.5oC được xác 
định là sốt. 

Nhiệt độ từ 37.5oC - 38oC là sốt nhẹ; 

Nhiệt độ từ 38o C - 39oC là sốt vừa;

Nhiệt độ từ 39oC - 40oC là sốt cao;

Nhiệt độ > 40o C là sốt rất cao.

Co giật là những cơn co cơ kịch phát hoặc 
nhịp điệu và từng hồi, biểu hiện bằng những 
cơn co cứng hoặc những cơn co giật hay co 
cứng - co giật do sốt hoặc do các nguyên 
nhân khác.

Biểu hiện của trẻ co giật do sốt

Co giật do sốt là tất cả các cơn co giật đều 
xảy ra khi có sốt. Thường gặp ở trẻ từ 6 
tháng - 5 tuổi và không có bằng chứng của 
nhiễm trùng thần kinh trung uơng và rối loạn 
chuyển hóa cấp tính.

Có 2 loại co giật do sốt loại đơn giản và loại 
phức tạp. Khoảng 1/3 trẻ co giật do sốt là co 
giật phức tạp:

+  Cơn co giật đơn giản là cơn toàn thể, kiểu 
tăng trương lực và co cứng cơ. Thời gian co 
giật 15 phút. Trẻ không rối loạn tri giác hay có 
bất kỳ dấu hiệu thần kinh nào sau cơn.

+  Co giật do sốt thể phức tạp: Co giật khu trú. 
Thời gian cơn giật kéo dài > 15 phút. Có từ 2 
cơn co giật trở lên trong vòng 24 giờ.

Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây sốt 
cao co giật ở trẻ em

  Tuổi mắc bệnh nhiều nhất 12 - 18 tháng, 
tuổi phổ biến là 12 - 30 tháng. Nhiệt độ gây 
co giật hay gặp > 39°C, co giật tùy thuộc vào 
ngưỡng nhiệt độ của trẻ; các viêm nhiễm gây 
sốt bao gồm viêm tai giữa và nhiễm trùng 
đường hô hấp trên, lỵ trực trùng, thương hàn 
và sốt phát ban; yếu tố gia đình; yếu tố do 
gene như  FE1B, FE2B, FE3B gặp 36% bệnh 
nhân bị co giật do sốt so với 2% ở nhóm 
chứng; tiêm chủng.

CO GIẬT DO SỐT  
VÀ NHữNG ĐIềU CÁC MẸ CầN BIếT
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Yếu tố khác: mẹ hút >10 điếu thuốc lá/ngày 
trong thời kỳ mang thai thì sinh con có nguy 
cơ cao bị co giật do sốt; nồng độ Ferritin 
huyết thanh thấp, thiếu sắt; suy dinh duỡng 
bào thai.

Hướng dẫn bố mẹ trẻ xử trí sốt giật tại nhà

Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng co giật các 
bậc cha mẹ cần giữ bình tĩnh và không nên 
sợ hãi. Có thể giúp trẻ bằng các bước sau:

Bước 1. Thông đường thở cho trẻ

Đặt trẻ tại nơi rộng rãi và an toàn

Tư thế an toàn: để trẻ chân duỗi chân co, 
nghiêng sang một bên tránh khi giật sẽ nôn 
làm thức ăn từ chất nôn lọt vào đường thở.

Nới lỏng áo ở quanh cổ, nếu có gối thì đặt gối 
dưới đầu trẻ.

Không nên cho bất cứ cái gì vào trong miệng 
hoặc cố gắng nạy răng của trẻ.

Không được đè trẻ hoặc cố gắng dùng sức để 
kìm cơn co giật.

Bước 2. Cách hạ sốt cho trẻ

Paracetamol liều lượng 10-15mg/kg/lần, có 
thể lập lại sau 4-6 giờ nếu còn sốt. Đối với 
trẻ 6 tháng đến 1 tuổi dùng liều lượng 1 viên 
80mg; trẻ từ 1-5 tuổi dùng 1 viên hàm lượng 
150mg. Nên dùng thuốc hạ nhiệt qua đường 
hậu môn.

Khi cơn đã qua, trẻ có thể lú lẫn hoặc buồn 
ngủ và cần được sự che chở.

Bước 3. Làm mát cơ thể trẻ để hạ sốt

Dùng khăn đã nhúng nước ấm để đặt ở nách, 
bẹn và sau mang tai của trẻ.

Lau mát khi trẻ sốt cao 39 độ C bằng cách 
đắp khăn ướt với nước ấm 36 - 37oC (nước 
dùng tắm bé) lên hai nách, hai bẹn và trán. 

Thường xuyên thay đổi khăn để việc giải 
nhiệt cho trẻ được thực hiện tốt và nhanh 
hơn. Không nên dùng nước đá vì sẽ gây co 
mạch làm chậm trễ quá trình giải nhiệt.

Lau khoảng 15 - 30 phút trong khi chờ tác 
dụng của thuốc hạ nhiệt.

Thay khăn ấm mới sau mỗi 2-3 phút và ngừng 
khi nhiệt độ nách của bé dưới 30o C.

Bước 4. Những điều cha, mẹ bệnh nhi để  cần 
ghi nhớ nếu cơn giật xảy ra xảy

Xác định hoàn cảnh xuất hiện cơn co giật và 
điều kiện hết cơn co giật

Trẻ bị co giật từ bao giờ?

Trẻ bị co giật bao nhiêu lần rồi? Mỗi cơn giật 
kéo dài bao lâu?

Trẻ co giật cả chân, tay, mắt, miệng, nửa người 
hay chỉ co gật một bộ phận nào đó?

Trước khi co giật trẻ có biểu hiện gì bất 
thường không? có ăn, uống nhầm thuốc 
hoặc chất độc gì không? có sốt cao không ? 
có nôn mửa không?  có kêu đau đầu không?...

Sau cơn giật:  Vận động các chi có bình 
thường không?

Liên hệ đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất 
để khám và xử trí kịp thời.

 Tiên lượng của sốt cao co giật ở trẻ em

Tỷ lệ tái phát co giật do sốt khoảng 25 - 50%, 
khoảng 9% có 3 cơn hay nhiều hơn nữa. 
Khoảng 50% cơn thứ hai xảy ra trong 6 tháng 
sau cơn đầu, 75% xảy ra trong năm đầu sau 
cơn thứ nhất và 90% trong vòng 2 năm sau 
cơn thứ nhất. 50% trẻ co giật do sốt dưới 1 
tuổi bị tái phát.

Trẻ co giật khi nhiệt độ càng cao thì khả năng 
tái phát thấp hơn.

Tỷ lệ động kinh: 2 - 5%. Hầu hết các trường 
hợp sốt rồi có co giật kéo dài trên 15 phút, 
hoặc có nhiều cơn co giật trong 24 giờ đều 
liên quan tới bệnh lý thần kinh sẵn có của trẻ.

Nguy cơ bị động kinh ở nhóm co giật do sốt 
đơn thuần < 5%, ở nhóm co giật do sốt phức 
hợp là 10 - 20%.

Co giật do sốt không ảnh hưởng đến sự phát 
triển tâm thần vận động của trẻ trừ nhóm co 
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giật kéo dài hoặc nhóm có tổn thương thùy 
thái dương.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ tái phát là

Tuổi khởi phát < 12 tháng.

Có tiền căn cha mẹ hoặc anh em ruột bị co 
giật do sốt.

Co giật khi sốt < 40oC.

Có nhiều cơn co giật trong đợt bệnh đầu tiên.

Khởi phát co giật sớm (<1 giờ) sau khi sốt.

Cách phòng tránh cơn co giật khi trẻ bị sốt

Sốt co giật ở trẻ em rất dễ tái phát. Tuy nhiên, 
nếu biết cách xử lý ngay khi trẻ bị sốt thì sẽ 
phòng tránh được các cơn co giật xảy ra ở trẻ. 
Dưới đây là một số cách phòng tránh cơn co 
giật khi trẻ bị sốt.

Đưa trẻ đi khám ngay khi trẻ bị sốt để biết 
nguyên nhân và cách phòng tránh các cơn 
co giật;

Cần cho trẻ uống nhiều nước hoặc các chất 
điện giải bù nước khi bị sốt;

Cho trẻ mặc quần áo nhẹ, thoáng, không ủ 
ấm trẻ;

Thường xuyên theo dõi nhiệt độ cơ thể của 
trẻ bằng nhiệt kế;

Lau người cho trẻ bằng nước ấm để hạ sốt 
khi thân nhiệt của trẻ trên 39oC;

Khi trẻ bị co giật do sốt cao thì cha mẹ phải 
hết sức bình tĩnh để chăm sóc trẻ đúng cách 
và sau khi hết cơn co giật phải đưa trẻ đến trung 
tâm y tế để khám và điều trị sớm.

Sốt có thể là những dấu hiệu của các căn 
bệnh nguy hiểm. Bởi vậy, khi bé bị sốt cao 
kéo dài bạn nên đưa bé đến trung tâm y tế 
để được các bác sĩ khám và chẩn đoán sớm.

Điều dưỡng Vũ Thị Thảo 
Khoa Nhi, Bệnh viện TWQĐ 108

Ảnh tư liệu tháng 11 năm 2019
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Bệnh máu ác tính (ung 
thư máu) là nhóm bệnh 
lý tăng sinh ác tính các 
dòng tế bào của cơ quan 
tạo máu (tủy xương). Biểu 
hiện của bệnh thường đa 
dạng với các triệu chứng 
như: sốt, xuất huyết (chảy 
máu cam, chảy máu chân 
răng, xuất huyết dưới 
da…), mệt mỏi hoa mắt 
chóng mặt, nổi hạch, đau 
xương, gan lách to... Nếu 
không được điều trị kịp 
thời, đa số bệnh nhân 
chỉ sống được vài tuần 
đến vài tháng. Điều trị 
nhóm bệnh này chủ yếu 
là dùng hóa chất với các 
phác đồ kết hợp 2 đến 5 
thuốc khác nhau. Quá trình điều trị lâu dài và 
bệnh nhân cần nằm viện theo dõi sát và chăm 
sóc hỗ trợ tích cực. Tiên lượng bệnh khó khăn 
với thời gian nằm viện dài, chi phí điều trị cao, 
bệnh nhân dễ bị các biến chứng nặng nề như 
suy tủy xương kéo dài, nhiễm khuẩn nặng, 
nhiễm nấm xâm lấn, xuất huyết các cơ quan 
quan trọng (não, tim, phổi, tiêu hóa..). Với điều 
trị hóa chất thì mục tiêu chính vẫn là giúp kéo 
dài thời gian sống cho bệnh nhân.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán 
và điều trị bệnh máu ác tính, nhưng cho đến 
nay, ghép tế bào gốc tạo máu (GTBGTM) 
vẫn là phương pháp có hiệu quả, mang lại 
hy vọng chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân bị 
nhóm bệnh này. GTBGTM bao gồm ghép 
tự thân và ghép đồng loài. Ghép tự thân 
thường được chỉ định cho các bệnh như đa 
u tủy xương, u lympho ác tính... đã lui bệnh 
1 phần hoặc hoàn toàn sau hóa trị, nhằm hồi 
phục tủy xương sau hóa chất liều cao. Ghép 
đồng loài áp dụng cho các bệnh lý bạch cầu 
tủy cấp, bạch cầu lympho cấp. GTBGTM đồng 
loài ngoài khả năng thay thế chức năng tủy 

xương của người bệnh bằng các tế bào gốc 
tạo máu bình thường từ người lành còn có 
hiệu ứng mảnh ghép chống u (GVL) giúp tăng 
cường khả năng lui bệnh cho bệnh nhân. Tuy 
nhiên, đây là kỹ thuật cao của chuyên ngành 
huyết học. Để thực hiện kỹ thuật này cần có 
trang thiết bị hiện đại, các loại thuốc chuyên 
sâu và đặc biệt cần kíp nhân viên y tế chuyên 
ngành, được đào tạo kỹ lưỡng và phối hợp đa 
chuyên khoa (lâm sàng, xét nghiệm, truyền 
máu...). Thời gian thực hiện thường kéo dài 
từ 1 đến 2 tháng tùy vào từng kỹ thuật ghép, 
có thể kéo dài hơn nếu có những biến chứng.

Quy trình ghép bao gồm: lựa chọn bệnh 
nhân và người cho phù hợp, điều trị hóa 
chất thông thường cho đạt lui bệnh, đánh 
giá trước ghép, huy động tế bào gốc (tự thân 
hoặc đồng loài), tách, chế biến, bảo quản và 
lưu trữ tế bào gốc, điều kiện hóa (dùng hóa 
chất liều cao), truyền tế bào gốc, điều trị hỗ 
trợ sau ghép. Mỗi công đoạn cần được chuẩn 
bị tỉ mỉ, cẩn thận, sử dụng các xét nghiệm 
chuyên sâu và được thực hiện bởi nhân viên 
y tế có trình độ cao.

GHéP Tế BÀO GỐC TẠO MÁU 
HY VỌNG CHữA KHỎI BệNH MÁU ÁC TÍNH

Quy trình ghép tế bào gốc tại phòng ghép
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Tại khoa Hóa trị và Bệnh máu của Bệnh viện 
TWQĐ 108 đã bắt đầu tiến hành ghép tế bào 
gốc tạo máu từ năm 2004, cho đến nay đã 
thực hiện được cả ghép tự thân và đồng loài. 
Trong đó ghép tự thân đã trở thành quy trình 
được thực hiện thường quy, ghép đồng loài 
đã từng bước được các nhân viên của khoa 
làm chủ quy trình. 

Trong các năm 2021-2022, thực hiện chuyên đề 
tăng cường năng lực ghép tủy nằm trong đề 
án ghép mô và bộ phận cơ thể của Bệnh viện, 
Khoa A6B sẽ kết hợp với Khoa Xạ trị thực hiện 
chiếu xạ toàn thân (TBI) cho bệnh nhân trước 
ghép. Đây là kỹ thuật chưa cơ sở nào trong 

nước thực hiện được. Chiếu xạ toàn thân sẽ 
giúp nâng cao hiệu qủa của ghép đồng loài 
trên các bệnh nhân bị bệnh bạch cầu cấp dòng 
lympho (ALL) và một số thể của bệnh bạch cầu 
cấp dòng tủy. Cùng với sự đầu tư trang thiết 
bị máy móc của bệnh viện, sự giúp đỡ của các 
chuyên gia trong và ngoài nước, Khoa Hóa trị 
và Bệnh máu của Bệnh viện và kíp ghép tủy hy 
vọng có thể điều trị khỏi ngày càng nhiều các 
bệnh nhân bị bệnh máu ác tính.

Bác sĩ Phạm Thị Tuyết Nhung
Khoa Hóa trị và Bệnh máu, 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tách tế bào gốc

rã đông khối tế bào gốc trong bình thủy 37 độ Siêu âm tại giường theo dõi sau ghép
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Ung thư là căn bệnh luôn được sự quan 
tâm của toàn cầu. Xạ trị là một trong những 
phương thức điều trị ung thư kết hợp với các 
phương pháp khác như phẫu thuật, hóa trị… 
Tuy nhiên, bệnh nhân sau quá trình xạ trị có 
thể có một số tác dụng phụ như rụng tóc, 
mệt mỏi, viêm da, thay đổi chức năng các cơ 
quan đích. Đối với bệnh nhân ung thư vùng 
miệng, họng, cổ, ngực sau quá trình xạ trị 
thường xuất hiện tình trạng khó nuốt. Mặc 
dù khó nuốt không phải là một triệu chứng 
rất nghiêm trọng nhưng tình trạng khó nuốt 
kéo dài sẽ làm giảm sự hấp thu dinh dưỡng, 
suy giảm thể lực và làm ảnh hưởng lớn đến 
sinh hoạt hàng ngày cũng như chất lượng 
cuộc sống của người bệnh sau xạ trị.

Những biểu hiện của khó nuốt:

- Khô miệng: nước bọt đặc, kéo sợi, nứt nẻ 
môi hoặc khóe miệng, tăng cảm giác khát.

- Thay đổi bề mặt lưỡi, thay đổi khẩu vị, giảm 
hoạt động nuốt hoặc nói.

- Sâu răng. 

- Nghẹn hoặc nôn khi cố nuốt.

- Đau họng khi nuốt, cảm giác như thức ăn 
đang mắc lại không xuống được dạ dày.

- Có các mảng hoặc một lớp màng trắng phủ 
bên trong miệng.

Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực 
hiện khám, phối hợp một số kỹ thuật điều trị 
đặc thù như Lazer công suất thấp, điện phân, 
điện xung, siêu âm, vi sóng, tư vấn và hướng 
dẫn tập luyện để cải thiện tình trạng này.

Những điều người bệnh nên làm để giảm 
khó nuốt tại nhà:

- Tư thế: ngồi thẳng thoải mái khi ăn uống, 
sau ăn nên nghỉ ngơi 15-20 phút không nên 
nằm luôn.

- Ăn từng miếng nhỏ, nhai chậm, kỹ, nuốt hết 
trước khi ăn miếng tiếp theo.

- Chia thành các bữa nhỏ đều trong ngày.

- Ăn các loại thực phẩm mềm, mịn nhưng 
chứa đủ năng lượng và protein như súp 
thịt hầm, thịt xay, cá, sữa chua hoặc bánh 
dạng thạch.

- Thức ăn được nghiền, xay, có thể dùng thêm 
nước sốt để làm ẩm.

- Ăn các thức ăn để nguội hoặc làm mát.

- Tránh thức ăn khô, dai, cứng quá, các đồ 
chiên, rán.

ỨNG DỤNG VẬT LÝ TRỊ LIệU ĐIềU TRỊ KHÓ NUỐT 
SAU xẠ TRỊ UNG THƯ VÙNG ĐầU MẶT CỔ
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- Tránh sử dụng đồ có cồn, có ga và các loại 
đồ ăn, thức uống cay nóng.

- Sử dụng chất làm đặc kết hợp với chất lỏng, 
đồ ăn để giảm nguy cơ sặc.

- Thuốc viên nén nếu khó nuốt có thể nghiền 
và trộn với chất làm đặc, sữa chua, trái cây 
hoặc nước sốt, thạch (chú ý phải hỏi nhân 
viên y tế hoặc dược sĩ vì một số loại thuốc sẽ 

có tác dụng phụ khi dùng chung với một số 
loại thực phẩm hoặc nếu vỡ hoặc nghiền nát 
có thể gây nguy hiểm khi sử dụng).

Hãy bắt đầu liệu pháp nuốt trước khi điều 
trị ung thư, đừng đợi tới khi khi xảy ra triệu 
chứng khó nuốt mới bắt đầu can thiệp.

Cử nhân Dương Thị Kiều 
Phòng Ngôn ngữ trị liệu 

 Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bác sĩ tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh
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Phục hồi chức năng (Rehabilitation) là một 
lĩnh vực còn mới mẻ trong y khoa, được phát 
triển dựa trên thực tế của công tác chăm sóc 
sức khỏe toàn diện cho người bệnh nhằm cải 
thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp 
người bệnh có thêm cơ hội hội nhập/tái hội 
nhập xã hội nhiều hơn nữa sau khi được chữa 
khỏi bệnh.

Phục hồi chức năng (PHCN) không chỉ là việc 
điều trị, phục hồi sức khỏe thuần túy về mặt y 
học, mà còn bao gồm việc ứng dụng tổng hợp 
các biện pháp y học nói chung kết hợp với 
kinh tế học, xã hội học và các kỹ thuật phục 
hồi chức năng đặc thù nhằm làm giảm tối đa 
tình trạng ảnh hưởng của khuyết tật, giúp 
người bệnh có cơ hội bình đẳng tham gia các 
hoạt động xã hội và hòa nhập cộng đồng. 

Phục hồi chức năng được triển khai dưới 
nhiều hình thức khác nhau, như vật lý trị liệu, 
hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, dụng cụ 
chỉnh hình và thay thế. Một số kỹ thuật điều 
trị cụ thể thường được ứng dụng tại các cơ 
sở phục hồi chức năng hiện nay như cơ, điện, 
nhiệt, ánh sáng, nước, tập luyện vận động, 
nẹp chỉnh hình, chân tay giả… Như vậy, các 
kỹ thuật phục hồi chức năng thường không 
bao gồm điều trị bằng thuốc hay các can 
thiệp nội/ngoại khoa thông thường.

Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay, 
phục hồi chức năng được coi là “bước ba của 
y học” bên cạnh y học dự phòng và y học điều 
trị. Đồng thời, phục hồi chức năng cũng được 
coi là một chuyên ngành lâm sàng đa khoa có 
liên quan đến hầu hết các chuyên ngành lâm 
sàng y học trong bệnh viện. Khoa phục hồi 
chức năng không chỉ tiếp nhận bệnh nhân 
từ phòng khám bệnh đa khoa, mà còn tiếp 
nhận điều trị và phục hồi cho người bệnh 
từ tất cả các khoa nội, ngoại lâm sàng trong 
bệnh viện một khi họ có nhu cầu. Các bác sĩ 
phục hồi chức năng thường xuyên có sự phối 
hợp chặt chẽ với các y, bác sĩ của các khoa 
lâm sàng trong thăm khám, đánh giá, điều trị 

và phục hồi chức năng trước một người bệnh 
cụ thể ngay từ lúc họ nhập viện cho đến khi 
họ có đủ điều kiện để ra viện trở về với cuộc 
sống tại cộng đồng. Việc phối hợp giữa khoa 
phục hồi chức năng và các khoa lâm sàng 
trong bệnh viện được thực hiện theo quy 
định chung, trong đó khoa phục hồi chức 
năng có trách nhiệm:

- Cử bác sỹ, kỹ thuật viên chuyên khoa PHCN 
đến khám, đánh giá nhu cầu phục hồi chức 
năng của người bệnh.

- Phối hợp với khoa lâm sàng lập kế hoạch, 
hướng dẫn và hỗ trợ điều dưỡng của khoa 
lâm sàng thực hiện phục hồi chức năng cho 
người bệnh tại giường bệnh.

- Tiếp nhận và phục hồi chức năng cho người 
bệnh từ các khoa chuyển đến.

Bên cạnh đó, các khoa lâm sàng cũng có 
trách nhiệm:

- Thông báo cho khoa phục hồi chức năng 
biết người bệnh tại khoa có nhu cầu phục 
hồi chức năng.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho bác sĩ, kỹ thuật 
viên khoa PHCN đến khám bệnh, hướng dẫn, 
hỗ trợ điều dưỡng của khoa lâm sàng thực 
hiện PHCN cho người bệnh.

- Thực hiện phục hồi chức năng cho người 
bệnh ngay tại khoa lâm sàng với sự trợ giúp 
của bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên khoa PHCN.

Tùy theo yêu cầu chuyên môn, các bác sĩ lâm 
sàng và bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức 
năng phải thường xuyên tổ chức hội chẩn 
theo quy định.

Một khía cạnh trung tâm của công tác phục 
hồi chức năng ngày nay, đó là hoạt động 
thông qua một tiếp cận nhóm được điều 
phối tốt. Điều này có thể đạt được bởi nhóm 
các chuyên gia y tế “đa chuyên ngành”. Nhóm 
“đa chuyên ngành” kết hợp các kỹ năng về y 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRONG PHỐI HỢP  
ĐA CHUYêN NGÀNH TẠI BệNH VIệN
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học, điều dưỡng và các chuyên ngành sức 
khoẻ khác có thể liên quan đến cả các dịch 
vụ xã hội, giáo dục và hướng nghiệp để 
lượng giá, điều trị, đánh giá lại định kỳ, lập 
kế hoạch xuất viện và theo dõi người bệnh. 
Nhóm “đa chuyên ngành” cần phải đáp ứng 
được những điều kiện sau đây:

•	 Thường xuyên tổ chức các cuộc họp và 
thảo luận về trường hợp bệnh để khuyến 
khích sự phối hợp và cập nhật thông tin.

•	 Bảo đảm các tài liệu về chăm sóc cụ thể cho 
người bệnh được rõ ràng mà mọi thành 
viên trong nhóm có thể tiếp cận được.

•	 Có liên lạc cụ thể với các chuyên gia khác, 
với người bệnh và gia đình/người chăm 
sóc người bệnh.

•	 Thiết lập và đáp ứng các mục tiêu phù hợp.

•	 Hỗ trợ người bệnh và gia đình/người chăm 
sóc thông qua việc khuyến khích họ tham 
gia vào mọi mặt của quá trình chăm sóc.

•	 Kết nối với các chuyên gia y tế khác thông 
qua mạng lưới và đào tạo chuyên môn về 
xử lý các bệnh liên quan.

Nhóm “đa chuyên ngành” sử dụng các kỹ 
năng và kinh nghiệm của các chuyên gia từ 
các lĩnh vực khác nhau, mà mỗi lĩnh vực lại 
tiếp cận người bệnh theo quan điểm riêng, 
bao gồm việc hỏi bệnh, lượng giá, chẩn đoán, 
can thiệp và các mục tiêu xử lý cả ngắn hạn 
cũng như dài hạn. Người bệnh (và gia đình/

người chăm sóc) có thể được tham gia vào 
bất kỳ cuộc thảo luận nào về tình trạng bệnh 
hoặc tiên lượng bệnh của họ cũng như các kế 
hoạch chăm sóc cho họ. 

Một số yếu tố cho phép ứng dụng và phát 
triển phục hồi chức năng rộng rãi hiện nay, 
đó là:

- Khả năng phòng và chữa bệnh rất thực tế.

- Trình độ khoa học kỹ thuật phát triển ngày 
càng nhanh mạnh, mức sống xã hội ngày 
càng được nâng cao.

- Về mặt kinh tế, vốn đầu tư trang thiết bị 
cơ bản cho một phòng Vật lý trị liệu – Phục 
hồi chức năng không lớn, trong khi hiệu quả 
điều trị đạt được khá cao, giá thành điều trị 
rẻ, dễ chấp nhận.

- Về mặt khoa học, PHCN là phương pháp 
điều trị không dùng thuốc, dựa trên cơ sở 
kích thích các quá trình “tự điều chỉnh” của cơ 
thể, phù hợp với sinh lý con người, phù hợp 
với mọi lứa tuổi, mọi điều kiện xã hội, địa lý 
và không gây ra các ảnh hưởng độc hại.

- Về mặt tâm lý, điều trị phục hồi chức năng 
được mọi người ưa chuộng vì ít đau đớn, 
không phải tiêm, uống thuốc, không gây 
quen, có thể dùng lâu mà không gây trở ngại 
đến sức khoẻ và hiệu quả chữa bệnh.

Ở các nước tiên tiến, việc chỉ định phục hồi 
chức năng cho người bệnh rất phổ biến. 
Trong các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 
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tỷ lệ bệnh nhân nội trú được chỉ định phục 
hồi chức năng có thể đạt tới 100%, ngoại trú 
tới 75%. Ở nước ta, tỷ lệ này còn thấp, nơi cao 
mới đạt 25 - 40% bệnh nhân nội trú và 10 - 

20% bệnh nhân ngoại trú. Điều này cho thấy 
nhu cầu phục hồi chức năng là rất to lớn và 
khả năng phát triển tiềm tàng của chuyên 
ngành phục hồi chức năng trong tương lai.

Một số hình ảnh minh họa

Tập hoạt động trị liệu bàn tay cho người bệnh sau 
ghép chi thể trên máy tập thực tế ảo  

Vr Tyromotion CH Áo

Tập phục hồi chức năng hô hấp cho người bệnh 
sau ghép phổi

BS. Bùi Thị Hồng Thúy, Nguyễn Trọng Lưu, 
CN. Phạm Thị Lê Hằng, Lê Đức Lợi 

Khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng 
Bệnh viện TWQĐ 108
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DINH DƯỠNG

Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng 
trong sự phát triển toàn diện của con người, 
đặc biệt trong giai đoạn mắc bệnh thì dinh 
dưỡng cân bằng và hợp lý lại càng quan 
trọng hơn bao giờ hết bởi nó giúp cơ thể 
tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao thể trạng 
và đẩy lùi được bệnh tật. 

Do vậy mục tiêu điều trị dinh dưỡng là làm 
sao đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và chất 
dinh dưỡng cho cơ thể để hạn chế sụt cân, 
ngăn ngừa suy dinh dưỡng cũng như biến 
chứng của bệnh, rút ngắn thời gian điều trị. 

Hơn nữa, do sự bùng nổ của đại dịch Covid 
19 trên toàn cầu với tỷ lệ mắc cao nên việc 
đưa ra hướng dẫn hỗ trợ dinh dưỡng giúp 
cho người dân tăng cường hệ miễn dịch là 
rất cần thiết và thiết thực. 

Đầu tiên cần ghi nhớ rằng chế độ dinh dưỡng 
cân bằng mỗi bữa ăn cần phải ăn đủ các 
nhóm chất dinh dưỡng:  chất bột, chất béo, 
chất đạm, vitamin và khoáng chất, đủ lượng 
nước lọc (2-3l) trong ngày. 

 

Để nâng cao sức đề kháng thì chúng ta cần 
phải ăn nhiều hoa quả và rau xanh kèm với 
uống 2-3 lít nước trong 1 ngày. 

Dưới đây là danh sách các thực phẩm vừa 
nâng cao sức đề kháng, vừa có tác dụng 
phòng bệnh cúm.

- Các thực phẩm giàu chất đạm có nguồn 
gốc từ động vật và thực vật. Đạm có giá trị 
sinh học cao như: thịt bò, trứng, thịt gà, cá, 
cua, nhuyễn thể: trai, hến…. Các loại hạt giàu 
đạm như đậu cô ve, đậu hà lan, đậu tương, 
lạc…Đặc biệt là sử dụng sữa và các chế phẩm 
của sữa: sữa công thức, sữa tươi, sữa chua, 
pho mai… Tùy vào từng lứa tuổi để cung cấp 
năng lượng cho phù hợp và vừa đủ.

- Các thực phẩm cung cấp chất béo, đặc biệt 
là các chất béo có nguồn gốc từ các hạt: 
vừng, lạc, dầu oliu… Hạn chế sử dụng chất 
béo no từ động vật: mỡ động vật, mỡ từ nội 
tạng động vật…

DINH DƯỠNG GIÚP TĂNG CƯờNG SỨC Đề KHÁNG 
TRONG MÙA DỊCH COVID-19
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- Chất bột: Chiếm khoảng 55-60% khẩu phần 
ăn, 1 người bình thường có thể sử dụng mỗi 
bữa 2 miệng bát cơm nhỏ vào các bữa trưa 
và tối.

- Rau xanh và quả chín là những thực phẩm 
giúp cơ thể có đủ vitamin, khoáng chất dinh 
dưỡng. Một số loại nên sử dụng trong mùa 
dịch như:

+ Tỏi và gừng:  Mỗi ngày bạn có thể sử dụng 
1 củ tỏi nhỏ tương ứng 3-5 tép, tỏi được chế 
biến tốt nhất bằng cách đập dập và xào nấu 
ở nhiệt độ quá cao.

+ Gừng: Gừng có tính năng giúp giảm viêm, 
giảm đau họng và một số bệnh viêm khác. 
Ngoài ra nó còn giúp giảm cảm giác buồn 
nôn. Gừng giúp làm giảm các triệu chứng đau 
và làm chậm quá trình tạo cholesterol  theo 
như một nghiên cứu mới đây trên động vật. 
Chế biến gừng vô cùng đa dạng, có thể dùng 
như gia vị trong bữa ăn, hoặc có thể dùng 
nấu chín, các gia vị ăn kèm, hoặc pha trà 
gừng để uống.

+ Các quả chín cung cấp vitamin C như cam, 
quýt, chanh, bưởi, ổi, đu đủ, chứa nhiều 
vitamin C, giúp tăng sự sản xuất bạch cầu 
nâng cao miễn dịch cho cơ thể. Mỗi người 
nên ăn 300-400g quả chín mỗi ngày. Vitamin 
C được đào thải hàng ngày nên cần cung cấp 
cho cơ thể thường xuyên, đều đặn.

+ Một số loại rau xanh được khuyến cáo sử 
dụng trong bữa ăn như: Súp lơ, cải bắp, ớ 
chuông, bông cải xanh, cải bó xôi cũng chứa 
nhiều vitamin C, A, E. Đây là loại rau tốt nhất 
cho sức khỏe nên bổ sung vào thực đơn các 
món ăn của cả gia đình.

  

 - Sữa chua: Hãy dùng các loại sữa chua có các 
lợi khuẩn được ghi trên nhãn mác vì những lợi 
khuẩn này giúp tăng cường hệ miễn dịch của 
bạn. Tránh các loại sữa chua có nhiều đường. 
Bạn có thể làm sữa chua tại nhà bằng trái cây 
và thêm vào đó 1 ít mật ong. Sữa chua cũng 
chính là nguồn vitamin D tuyệt vời, vì vitamin 
D cũng chính là chất kích hoạt hiệu quả cho 
một hệ miễn dịch hoàn hảo.

 - Trà xanh: Trà xanh là một chất chống oxy 
hóa tuyệt vời, ngoài ra trà xanh giàu epigal-
locatechin gallate, hoặc EGCG, một chất oxy 
hóa mạnh mẽ khác trong khi EGCG là chất 
tăng khả năng sức đề kháng. Trà xanh cũng 
là một nguồn axit amin L-theanine tốt. L-the-
anine có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất 
chống vi trùng trong các tế bào T của bạn.

Tiếp theo, chúng ta có thể dùng tinh dầu Quế, 
tinh dầu Lá xông, Mùi già, Tràm trà, Sả chanh, 
vỏ Bưởi, vỏ Cam, vỏ Chanh để xông phòng, 
xe ô tô giúp khử khuẩn, làm sạch không khí, 
giúp làm ấm cơ thể, phòng ngừa cảm lạnh. 
Thêm vào đó, bạn có thể dùng tinh dầu thiên 
nhiên để hòa vào nước lau nhà, lau chùi đồ 
đạc, những chỗ tay hay cầm vào hoặc pha 
để xúc miệng, pha với cồn để rửa tay phòng 
chống vi khuẩn, virus.

Song song với hỗ trợ dinh dưỡng, cần nâng 
cao tinh thần phòng tránh dịch bệnh theo 
khuyến cáo của Bộ y tế và tổ chức y tế thế 

giới để đẩy lùi dịch bệnh.

BSCKI. Đào Thị Hảo, 
TS. Đoàn Huy Cường 

Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện TWQĐ108
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Hiện nay, ghép gan được cho là phương 
pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân mắc 
bệnh gan giai đoạn cuối như xơ gan, suy gan 
cấp, ung thư gan... nhằm kéo dài và nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người bệnh. Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành 
thành công ca ghép gan đầu tiên vào năm 
2017, sau 4 năm bệnh viện đã thực hiện được 
hơn 60 ca. Hầu hết người bệnh mắc bệnh gan 
mật giai đoạn cuối đều có nguy cơ suy dinh 
dưỡng mức độ vừa và nặng làm ảnh hưởng 
đến kết quả của cuộc phẫu thuật. Đặc biệt, 
sau khi ghép gan, nguy cơ suy dinh dưỡng 
của người bệnh tăng lên do một số các vấn 
đề liên quan đến dinh dưỡng như sụt cân 
nhanh, nhiều (5-9kg), rối loạn vị giác, chướng 
bụng, ăn kém, tiêu chảy, tăng đường huyết... 
Vì vậy, tất cả bệnh nhân được thực hiện ghép 
gan sẽ được đội ngũ bác sỹ Khoa Dinh dưỡng 
can thiệp và nuôi dưỡng trong suốt thời gian 
điều trị và tư vấn khi người bệnh ra viện 

Dinh dưỡng trong thời gian ngay sau ghép 
và ngắn hạn sau ghép gan

Người bệnh được nuôi ăn sớm sau phẫu thuật 
với chế độ ăn nhẹ, lỏng, số lượng ít và nhiều 
bữa (súp, cháo, sữa chuyên biệt cho bệnh 
nhân gan mật), sau đó sẽ dần quay trở lại chế 
độ ăn cơm và giàu chất đạm. Năng lượng 25-
35 kcal/ngày, đạm từ 1,4-2g/kg/ngày, glucid 
hạn chế mức 55-60%, lipid 25%. Bổ sung vita-
min khoáng chất theo khuyến nghị.

Thông thường sau 4 tuần, việc trao đổi chất ở 
người bệnh sẽ ổn đinh. Đây là thời gian bệnh 
nhân điều trị nội trú tại bệnh viện nên hàng 
ngày sẽ có bác sỹ dinh dưỡng đánh giá tình 
trạng dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cải thiện 
khẩu phần ăn dựa trên thói quen ăn uống 
cũng như sở thích để mức năng lượng và 
lượng đạm trong bữa ăn đạt được theo mức 
khuyến nghị. Đặc biệt thực phẩm trước khi 
đem vào chế biến đều được làm test kiểm tra 

an toàn thực phẩm, bộ phận chế biến suất 
ăn được thực hiện tại bếp riêng biệt, dụng cụ 
chứa đựng thức ăn được tiệt trùng đúng theo 
khuyến cáo của Bộ Y tế và trên thế giới. 

Sau ghép gan 1 tháng 

Bệnh nhân đã có thể đi lại vận động tốt, 
chức năng gan được cải thiện và trở về bình 
thường. Người bệnh cần chú ý sử dụng thức 
ăn giàu chất đạm, đảm bảo Protein từ 1,5-
2g/kg/ngày. Bên cạnh đó bổ sung vitamin 
khoáng chất như Calci, D3, kẽm. Bổ sung 
vitamin D và canxi cho tất cả những người 
ghép gan trong thời gian 3 tháng. Vitamin 
D: 800-1000 IU/ngày. Calci: 1000 mg/ngày. 
Nếu người bệnh bị giảm mật độ xương hoặc 
loãng xương thì bổ sung liều 1200-1500 
mg/ngày. 

Một số chú ý về dinh dưỡng lâu dài sau ghép 

Sau khi ghép gan, bệnh nhân sẽ phải dùng 
thuốc ức chế miễn dịch đến cuối đời, đây là 
những tác nhân mạnh gây các biến chứng 
liên quan đến dinh dưỡng, làm ảnh hưởng 
xấu tới tình trạng sử dụng thuốc và chất 
lượng cuộc sống của bệnh nhân:

- Rối loạn vị giác.
- Rối loạn đường huyết, đái tháo đường.
- Tăng huyết áp.
- Rối loạn chuyển hóa mỡ máu.
- Tăng cân quá mức.
- Loãng xương.

Vì vậy, sau ghép lâu dài cần có sự hướng dẫn 
cụ thể của bác sỹ và các chuyên gia dinh 
dưỡng để đảm bảo hạn chế tối đa các biến 
chứng đó.

Hướng dẫn lựa chọn thực phẩm

- Nên sử dụng tối đa 250g gạo và các sản 
phẩm từ ngũ cốc.

DINH DƯỠNG 
CHO BệNH NHÂN SAU GHéP GAN
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- Không hạn chế rau, tiêu thụ ít nhất 450g rau 
hoặc trái cây (không bao gồm nước trái cây) 
để tăng khẩu phần chất xơ.

- Nên dùng hai phần sữa bột hoặc sữa bổ 
sung dinh dưỡng.

- Ngoài chất béo có sẵn trong thực phẩm, tối 
đa 20ml dầu ăn được đổ trong quá trình nấu 
(60% chất béo thực vật).

Thực phẩm nên ăn: 

- Lượng protein động vật tiêu thụ tối đa là 
400g mỗi ngày (50% tổng lượng protein) đối 
với người bệnh khoảng 60-65kg. Ưu tiên lựa 
chọn các loại cá có nhiều Omega như cá trích, 
cá hồi, thịt gà phần ức, trứng, các nhuyễn thể 
như: sò, hến, trai…

- Sử dụng đậu xanh, đậu Hà lan, đậu lăng và 
các loại nấm để bổ sung vào protein thực vật 
để chiếm 50% tổng lượng protein.

- Chế độ ăn khuyến nghị có bổ sung một 
số khoáng chất và khoáng chất nhập khẩu 
đáp ứng Chỉ số chế độ ăn khuyến nghị quốc 
gia cho người Việt Nam, đặc biệt là Canxi, 
Kẽm và Magie, Thiamin, Folate, Vitamin C và 
Vitamin D.

Thực phẩm không nên ăn

- Tránh thức phẩm chiên rán và nhiều dầu 
mỡ, đồ nướng, đồ nội tạng động vật.

- Không ăn thức ăn thừa.

- Tránh thực phẩm chưa được nấu chín kỹ, 
không ăn đồ tái, gỏi.

- Tránh thịt đỏ nếu có chỉ số xét nghiệm acid 
uric cao.

- Tránh trái cây chín dập, nẫu.

- Không ăn thực phẩm được đóng gói sẵn, 
thức ăn ăn liền, không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

- Nếu có kali cao nên tránh các thực phẩm 
giàu kali như chuối, nước dừa, cùi dừa, khoai 
tây, rau ngót…

- Nếu chỉ số đường máu cao nên tránh ăn quả 
chín ngọt như xoài, na, nhãn, mít…

- Hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường: 
đường, bánh, kẹo, đồ ngọt...

- Không ăn bưởi: Chứa chất gây cản trở 
enzyme CYP3A4 là enzyme tham gia quá 
trình biến đổi các loại thuốc trong cơ thể. 
Ngoài ra, bưởi có thể tương tác với một số 
loại thuốc chống đào thải cơ quan ghép 
khiến bạn không hấp thu được thuốc, bao 
gồm tacrolimus và cyclosporin.

- Không ăn trái cây tươi (giai đoạn 1 tháng 
đầu sau ghép). Ăn trái cây và nước trái cây 
đóng hộp có tiệt trùng.

- Không sử dụng đồ uống có chất kích thích, 
có ga như café, rượu, bia…

- Muối: hạn chế ăn mặn, các thức ăn muối, lên 
men: dưa cà muối, kim chi…

- Trong khi sử dụng thuốc corticoid nên hạn 
chế lượng muối vào trong cơ thể, sử dụng ít 
muối khi nấu ăn <5g/ngày (Nhóm muối: 1 g 
muối = 1 thìa cà phê nước nắm = 1,5 thìa 
xì dầu).

- Lựu, cam Seville, măng cụt nó có tác dụng 
đến nhóm thuốc ức chế miễn dịch.

- Tránh đồ ăn có đường như bim bim, bánh 
ngọt, bánh quy giữa các bữa ăn. Nếu bạn 
cảm thấy đói nên ăn trái cây và rau (lượng 
calo thấp).
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Thực đơn mẫu giai đoạn bệnh nhân ổn định, sau ghép 1 tháng

(Bệnh nhân 50-55kg, Năng lượng: 1600-1700 Kcal, 100g đạm)

6h30 Phở gà.
Phở 200g, thịt gà ức 100g.

9h Sữa chua 1 hộp, 03 quả roi.

11h30 Cơm: 2 miệng bát con.
Rau bắp cải luộc 200g, Thịt lợn rim : 100g (6-8 miếng); Trứng luộc 1 quả.
Canh bầu nấu tôm 1 bát 50g bầu, 7-8 con nõn tôm thái nhỏ.

15h Sữa bột 200ml.

17h 30 Cơm 2 miệng bát con.
Su su luộc 200g; Cá trắm sốt cà chua 1 khúc vừa 200g; Đậu rán 80g (4-5 miếng).
Canh bí xanh nấu thịt 50g bí, 10g thịt nạc xay.

18h 1 quả táo 200-300g.

BSCKI. Đào Thị Hảo; Nguyễn Thị Hương  
Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện TWQĐ108

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu cho bệnh nhi
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Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là bệnh ung 
thư phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam. Bệnh hay gặp ở các nước phát triển 
nhưng đang có xu hướng gia tăng ở các nước 
đang phát triển. Một trong những nguyên 
nhân của xu hướng này được cho là do thay 
đổi chế độ ăn uống. 

Theo một khảo sát gần đây thì 64% người 
Việt Nam tin rằng chế độ ăn là yếu tố gây 
ung thư, ngược lại, chỉ có 39% người Úc tin 
vào điều này. Vậy có các bằng chứng khoa 
học nào đã chứng minh mối liên quan này. 
Đối với ung thư đại trực tràng, chế độ ăn 
lành mạnh và hoạt động thể chất nhiều đã 
được chứng minh là các yếu tố giúp làm 
giảm tần xuất mắc bệnh. Các loại thức ăn 
như cá, axit béo chưa bão hoà (dầu ô lưu, 
dầu hạt cải, Omega-3), sữa, chất xơ, ngũ cốc 
nguyên hạt, tỏi, rau không chứa tinh bột, 
rau họ cải giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh 
ung thư đại trực tràng.                                                                                                                

Ngược lại, chế độ ăn 
nhiều thịt đỏ, thịt đã 
qua xử lý (thịt nguội, 
thịt xông khói, xúc 
xích…), hút thuốc 
lá, uống nhiều rượu, 
thiếu vitamin D, ít vận 
động, ăn ít rau và trái 
cây, và chỉ số khối cơ 
thể (BMI) cao làm tăng 
khả năng mắc ung thư 
đại trực tràng. Và khi 
đã bị mắc ung thư đại 
trực tràng thì 07 loại 
thực phẩm sau đây 
cần tránh và không 
nên được sử dụng: 
thức ăn có độ đường 
cao (kẹo ngọt, nước 

ngọt..), thức ăn chứa nhiều chất béo bão hòa 
(thịt cừu, bơ, snack …), đồ chiên rán, đồ uống 
có ga, cà phê, rượu, thịt đã qua xử lý.

Một báo cáo từ dự án cập nhật liên tục (CUP) 
của Hoa Kỳ xác định việc duy trì cân nặng hợp 
lý, tăng cường hoạt động thể chất (thông qua 
giải trí, nghề nghiệp và đi lại) và chế độ ăn 
uống điều độ có liên quan chặt chẽ đến giảm 
nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. CUP 
khuyến cáo nên dùng thức ăn từ tự nhiên 
hơn là các thực phẩm chức năng, đặc biệt là 
thiếu vitamin D có liên quan đến tăng nguy 
cơ mắc ung thư đại trực tràng. Một nhóm lớn 
các chuyên gia quốc tế đã thực hiện nghiên 
cứu tổng hợp (IARC) từ 800 các nghiên cứu 
dịch tễ về mối liên quan giữa việc tiêu thụ 
thịt đỏ và thịt đã qua xử lý. IARC đã xác định 
rằng thịt đỏ và thịt đã qua xử lý là tác nhân 
sinh ung thư đại trực tràng.

Hút thuốc lá đã được xác định là yếu tố nguy 
cơ của nhiều loại ung thư (ung thư phổi, 

CHế ĐỘ ĂN UỐNG SINH HOẠT 
GIÚP GIảM NGUY CƠ MắC UNG THƯ 

ĐẠI TRỰC TRÀNG

một số loại thức ăn giúp giảm nguy cơ  
mắc ung thư đại trực tràng
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khoang miệng, thực quản…). Tác động của 
hút thuốc lá đến ung thư đại trực tràng được 
xác định trên kết quả của nghiên cứu CPS-
II. Nghiên cứu này thực hiện trên 1.184.657 
người trên 30 tuổi cho thấy tỷ lệ tử vong do 
ung thư đại trực tràng cao nhất ở nhóm người 
đang hút thuốc, tiếp theo là ở nhóm người đã 
từng hút thuốc và thấp nhất ở nhóm người 
không hút thuốc. Nguy cơ bị ung thư đại trực 
tràng tăng lên ở nhóm hút thuốc hơn 20 năm 

(cả nam và nữ) so với 
nhóm không hút.

Uống rượu cũng là một 
yếu tố gây ra nhiều 
loại ung thư trong đó 
có ung thư đại trực 
tràng. Một phân tích 
gộp từ 61 nghiên cứu 
độc lập đã cho thấy 
mối liên quan giữa 
mức độ uống rượu với 
khả năng bị mắc ung 
thư đại trực tràng. So 
sánh với những người 
không hoặc rất ít uống 
rượu thì nguy cơ mắc 
ung thư đại trực tràng 

của những người uống rượu mức độ trung 
bình (từ 12,6 đến 49,9 gram ethanol/ngày)  
là 21% và uống rượu mức độ nhiều (trên 50 
gam ethanol/ngày) là 52%.

Vì vậy, để góp phần làm giảm nguy cơ mắc 
ung thư đại trực tràng thì mọi người nên thực 
hiện chế độ ăn hợp lý, tăng cường hoạt động 
thể chất, bỏ thuốc lá và hạn chế tối đa sử 
dụng rượu.

Bác sĩ Phạm Thị Tuyết Nhung 
Khoa Hóa trị liệu và Bệnh máu, 

Viện Ung thư, Bệnh viện TWQĐ 108

một số loại thức ăn làm tăng nguy cơ  
mắc ung thư đại trực tràng

mọi thắc mắc và giải đáp liên hệ:

                         Khoa Hóa trị liệu và Bệnh máu, Viện Ung thư, Bệnh viện TWQĐ 108

Điện thoại: 0246 278 4150

Fanpage:     https://facebook.com/khoahoatrilieuvabenhmau-BenhvienTWQĐ 108

Địa chỉ:         Tầng 16, Khối Nội, Cụm công trình Trung tâm
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Uống nước đá, ăn quá nhiều đồ lạnh làm 
tổn thương niêm mạc họng gây viêm họng 
là quan niệm ăn sâu vào tiềm thức của 
người Việt Nam. Thế nhưng, sự thật không 
phải như vậy!

Đúng là viêm họng mà uống nước đá thì sẽ 
khiến bệnh mãi không khỏi. Tuy nhiên, không 
phải đồ lạnh làm tổn thương niêm mạc họng 
gây viêm họng, mà viêm họng là do những 
nguyên nhân khác. Theo giáo sư người Mỹ 
Janet Wilson (chuyên khoa tai mũi họng) thì 
có đến 90 - 95% nguyên nhân gây viêm họng 
là do virus, còn lại 5% là do vi khuẩn.

Bản chất nước đá, đồ lạnh không gây viêm 
họng mà nó chỉ là tác nhân

Tại sao nhiều người bị viêm họng sau ăn 
kem, uống nước đá? Nguyên nhân là do kem 
và nước đá có vi khuẩn và virus do sản xuất 
không đảm bảo vệ sinh. Ăn kem, ăn đồ ngọt 
còn là cơ hội cho hàng ngàn vi khuẩn trú ngụ 
trong khoang họng gặp đường phát triển 
mạnh gây bội nhiễm dẫn đến viêm họng. 

Tại sao viêm họng lâu khỏi do uống nhiều 
nước đá?  Theo PGS.TS Đoàn Thị Thanh Hà, 
Chủ nhiệm khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện 
TWQĐ 108 thì các cơ quan trong cơ thể luôn 
giữ ổn định ở nhiệt độ 37 độ C, tất cả các loại 
thực phẩm bên ngoài dù nóng hay lạnh khi 
đưa vào cơ thể sẽ được điều tiết về mức nhiệt 
ổn định. Việc con người có cảm giác mát khi 
ăn kem, uống nước đá chỉ là cảm giác ảo vì 
khi vào cơ thể, cơ thể sẽ tự huy động năng 
lượng đưa nó về 37 độ C. Quá trình đốt cháy 
này khiến con người mất đi một ít năng 
lượng, khi bị viêm họng thì sức đề kháng của 
người bệnh đã bị suy yếu, nếu phải huy động 
nhiều năng lượng thì cơ thể sẽ càng yếu hơn 
nên viêm họng lâu khỏi.

Theo Health Life việc uống nước đá lạnh còn 
làm cho chất nhầy trong cơ thể nở ra, dày 

hơn. Những chất nhầy này làm suy giảm hệ 
miễn dịch dẫn đến các triệu chứng khó chịu 
như sốt, chảy nước mũi, hắt hơi…

Viêm họng nếu không được điều trị kịp thời, 
đúng cách sẽ rất nguy hiểm và gây ra tình trạng 
khó chịu cho người bệnh. Tuy nhiên nếu kiêng 
cữ hợp lý thì bạn sẽ khỏi bệnh rất nhanh. 

Một số lưu ý cho người viêm họng

1. Vệ sinh răng miệng sạch sẽ để loại bỏ các 
loại vi khuẩn, virus tấn công niêm mạc.

2. Thực hiện ăn chín, uống sôi để tránh tạo 
điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển.

3. Nên uống nhiều nước, uống nước ấm để xoa 
dịu đau rát, khó chịu do viêm họng gây ra.

4. Súc miệng bằng nước muối sinh lý để làm 
sạch sâu khoang miệng. 

5. Khám y bác sĩ để điều trị thuốc theo quy trình.

6. Phòng bệnh viêm họng

- Giữ ấm vùng cổ họng. Đeo khẩu trang khi đi 
ra ngoài để tránh hít phải khí lạnh, bụi bẩn và 
các vi khuẩn.
- Không nên uống nước đá lạnh. 
- Giữ vệ sinh răng miệng.
- Thường xuyên súc miệng, súc họng bằng 
nước muối sinh lý để tiêu diệt các vi khuẩn 
có hại.
- Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.
- Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao 
nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng 
cho cơ thể chống lại mọi loại bệnh tật.
- Khi bị bệnh, phải tuân thủ theo chỉ định của 
bác sĩ, không được tự ý mua thuốc điều trị, 
nhất là thuốc kháng sinh.

BS. Hồ Chí Thanh,  
Khoa Tai Mũi Họng, 

Bệnh viện TWQĐ 108

UỐNG NƯỚC LẠNH 
CÓ PHảI LÀ NGUYêN NHÂN 

GÂY VIêM HỌNG?
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THÔNG TIN CầN BIếT

Là một khoa trẻ trong Bệnh viện TWQĐ 108, 
Khoa Cấp cứu ban đầu luôn được Đảng ủy 
và Ban Giám đốc Bệnh viện quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo sát sao. Hàng ngày, các lượt xe 
cấp cứu cứ liên tục đưa bệnh nhân nặng đến 
Khoa dường như vô tận. Sau những đánh giá 
nhanh để phân loại bệnh nhân thì những 
chiếc cáng được đẩy vào liên tục và tất cả 
kíp trực luôn căng mình làm việc. Sau cánh 
cửa khoa cấp cứu là một xã hội thu nhỏ với 
đầy đủ những vui buồn, sinh ly tử biệt, ở đây 
là nơi thấm đẫm tình người và cũng là nơi 
chứng kiến nhiều kỳ tích xảy ra. 

Ước mơ và khát vọng của người thầy thuốc là 
cứu chữa thành công các ca bệnh nặng hiểm 
nghèo để mang lại cuộc sống, sức khỏe cho 
người bệnh. Tuy nhiên, đôi khi người thầy 
thuốc cũng phải đau đớn, bất lực vô cùng khi 

phải chứng kiến các 
trường hợp quá nặng, 
quá muộn nên không 
thể giành lại được bệnh 
nhân từ lưỡi hái tử thần 
dù đã cố gắng bằng tất 
cả sức lực của mình. 
Nhưng chính những lúc 
như vậy, Khoa Cấp cứu 
càng không được phép 
lơ là, phân tâm vì còn rất 
nhiều bệnh nhân đang 
cần đến các bác sĩ. Lúc 
này, bên cạnh trái tim 
nóng để yêu thương, 
để sẻ chia những nỗi 
đau mất mát với người 
bệnh, những “chiến sĩ, 

bác sĩ ” nơi đây rất cần một cái đầu lạnh để có 
thể tỉnh táo xử lý các tình huống xảy ra, không 
để cảm xúc chi phối để kịp thời xử lý các tình 
huống tiếp theo một cách chuẩn xác. Nhiều 
người nói, bác sĩ cấp cứu phải là những con 
người có “thần kinh thép”.

Để càng thêm yêu nghề, cần vững chuyên 
môn và không ngừng trau dồi y đức

Nghề y là một nghề khó, đòi hỏi nhiều kỹ 
năng và cần trau dồi kiến thức từng ngày. 
Khoa cấp cứu là nơi tiếp xúc với đầy đủ các 
mặt bệnh thuộc tất cả các chuyên khoa nội, 
ngoại, sản, nhi, lão khoa…nên để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ thì mỗi bác sĩ, điều dưỡng của 
khoa cần có lượng kiến thức đa dạng và tổng 
hợp. Những kiến thức đó có thể đến từ sách 
vở hoặc đến từ những người thầy, người anh 

KhoA cấP cứU- BỆnh ViỆn tWQĐ 108 
 YÊU thương VÀ chăm sÓc BỆnh nhÂn 

BẰng cẢ trÁi tim

Kịp thời cấp cứu người bệnh



53S Ố  1 0  N Ă M  2 0 2 1

đi trước hay đến từ chính bệnh nhân, từ cả 
những thành công và thất bại trong suốt thời 
gian hành nghề của thầy thuốc. Mỗi cán bộ 
nhân viên của khoa cấp cứu luôn tâm niệm lời 
dạy của Hải Thượng Lãn Ông rằng “Nghĩ thật 
sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo 
vệ sinh mạng con người. Sống chết trong tay 
mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ. Thế 
thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức 
hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng 
lớn, hành động không thận trọng mà dám 
liều lĩnh học đòi cái nghề cao quí đó chăng”.

Hiện nay, Khoa Cấp cứu có hệ thống trang 
thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ có trình độ 
chuyên môn vững vàng cùng với sự dìu dắt 
của lãnh đạo chỉ huy khoa và những người 
thầy, người anh đi trước luôn là niềm hy vọng 
của biết bao bệnh nhân và gia đình bệnh 
nhân nặng điều trị tại Khoa. 

Nghề y - một nghề nhiều rủi ro nhưng vô 
cùng cao quý

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện TWQĐ 108 là nơi 
trực tiếp cứu sống bệnh nhân bệnh nặng 
hiểm nghèo, ở đây chúng tôi còn được nghe, 
được cảm nhận về tình người, tình thân yêu 
trong mỗi gia đình người bệnh. Đó là một 
người cha tật nguyền nhưng vẫn ân cần 
chăm sóc, nâng niu khi đứa con trai nhập 
viện. Đó là cảnh người mẹ bắt xe trong đêm 
vượt hàng trăm cây số để đến với đứa con gái 
trốn nhà xuống thủ đô bị lả đi vì đói và lạnh. 
Đó là cậu bé vừa xin học bài online trong 
mùa dịch vừa lo lắng cho cho bà nội đang bị 
bệnh nặng. Đó là giọt nước mắt của cô con 

gái khi vừa phải vĩnh biệt người cha thân yêu 
vào dịp lễ Vu Lan để rồi sẽ đeo bông hồng 
trắng trên ngực vào tất cả những năm sau đó. 
Đó là sự nhiệt thành của cậu bán vé số vừa 
chạy hết sức lực đưa một người không thân 
quen vào viện vừa lo cho số vé chưa bán hết 
trong ngày. Đó là gói bánh, là hộp sữa, gói 
mỳ mà nhân viên cấp cứu sẻ chia với những 
người bệnh trong đêm khuya. Đó là vài chục 
ngàn được lấy ra từ tiền trực đêm để giúp đỡ 
một hoàn cảnh khó khăn kịp bắt xe về trong 
đêm khuya lạnh. Đó là niềm vui khi giao thừa 
vừa đến và một ca bệnh nặng vừa qua cơn 
hiểm nghèo. Và còn rất nhiều câu chuyện 
cảm động nữa vẫn tiếp tục diễn ra! 

Sự sẻ chia với người bệnh trở thành những 
việc làm thường ngày của nhân viên cấp cứu, 
đặc biệt ở các bạn trẻ, thường nhật đến nỗi 
chính họ coi đó là việc làm “bình thường”, là 
trách nhiệm của bản thân với bệnh nhân và 
xã hội. Nhưng đó chính là những việc làm vô 
cùng đáng quý, đáng trân trọng của những 

anh, người bạn, người em, người đồng đội 
thân yêu dưới mái nhà C1.3 – cụm từ thân 
thương các bác sĩ vẫn gọi khi nhắc đến Khoa 
của mình.

Tại khoa cấp cứu, hơn bao giờ hết chúng ta 
mới thấy sự sống thật mong manh, và trong 
cái mong manh ấy tình người thật ấm áp. 
Nhân viên ở đây luôn phải chịu một áp lực 
khủng khiếp về tinh thần và thời gian để 
chạy đua với tử thần. 

Bác sĩ Lê Xuân Dương, Chủ nhiệm khoa Cấp 
cứu chia sẻ “Nhiều năm công tác tại khoa cấp 

Trung tá, TS Lê Xuân Dương - Chủ nhiệm khoa, 
luôn là người anh cả tận tâm với bệnh nhân và chỉ bảo tận tình cho bác sĩ trẻ của Khoa.
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cứu, những người thầy, người anh của tôi 
gần như chưa từng biết đến ngày nghỉ trọn 
vẹn”. Bệnh nhân ngày càng tăng trong khi số 
lượng nhân viên của Khoa là cố định, nhiều 
khi tưởng chừng như kiệt sức. Nhưng các bác 
sĩ của Khoa đã sát cánh cùng đồng đội trong 
cuộc chiến cam go, chỉ cần nhìn thấy niềm 
vui, niềm hạnh phúc khi một sự sống được 
hồi sinh thì tập thể Khoa cấp cứu lại quên đi 
mọi mệt nhọc lo âu, lại bắt đầu một ngày dài 
dường như vô tận với phân loại, khám, cấp 
cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. 

Ở Khoa cấp cứu, luôn phải đối mặt với không 
ít rủi ro. Đó có thể đến từ những bệnh truyền 
nhiễm không lường trước, đó có thể là bạo 
hành y tế luôn thường trực, đó có thể là ảnh 
hưởng đến sức khỏe khi thức đêm kéo dài 
và lao động gắng sức. Nhiều rủi ro như vậy 
nhưng mỗi thành viên luôn yêu nghề bởi 
nghề y là một nghề cao quý. Niềm vui của 
bệnh nhân khi qua cơn nguy kịch, niềm hạnh 
phúc của bệnh nhân khi thoát lưỡi hái tử thần 
là động lực cho khoa làm việc mỗi ngày. Đó 
là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, là niềm tin 
để chúng tôi đối mặt với các rủi ro hàng ngày.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 mang trong mình khát vọng lớn lao là xây 
dựng khoa hiện đại, chuyên sâu, vươn tầm khu 
vực và quốc tế. Trong suốt 20 năm xây dựng 
và trưởng thành, Khoa Cấp cứu đã đạt được 
nhiều thành tích với hàng triệu bệnh nhân 
được cứu chữa, hàng nghìn bệnh nhân được 
hồi sinh, hàng trăm sinh viên được học tập, 
trưởng thành và tiếp tục công tác cứu người 
trên mọi miền Tổ Quốc. Đó sẽ mãi là niềm tự 
hào của các thế hệ nhân viên Khoa cấp cứu 
nói riêng và Bệnh viện TWQĐ 108 nói chung. 

Y học ngày càng phát triển với nhiều kỹ thuật 
mới, hiện đại và chuyên sâu. Để đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, mỗi người 
bác sĩ trẻ của Khoa luôn tâm niệm rằng cần 
không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện kỹ 
năng chuyên môn để xây dựng khoa cấp 
cứu ngày càng phát triển. Trong quá trình 
xây dựng và phát triển, khoa vinh dự nhận 
được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
vào năm 2020, đây là động lực, đòn bẩy vững 
chắc để Khoa Cấp cứu – Bệnh viện TWQĐ 
108 ngày càng phát triển xứng đáng với sự 
tin yêu của bộ đội và nhân dân./.

Lê Xuân Dương, Đào Thị Thúy Ngọc 
Bệnh viện TWQĐ 108

Tập thể bác sỹ luôn quyết tâm xây dựng Khoa Cấp cứu trở thành một trung tâm cấp cứu hiện đại, 
chuyên sâu, vươn tầm khu vực và quốc tế.



55S Ố  1 0  N Ă M  2 0 2 1

Những ngày gần đây, cộng 
đồng xã hội liên tục đón 
nhận những thông tin căng 
thẳng về diễn biến của dịch 
bệnh COVID-19, nhưng tại 
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 
– Bệnh viện TWQĐ 108 lại 
liên tục đón nhận những tin 
vui từ những ca bệnh mà 
trung tâm đã kiên trì hỗ trợ 
điều trị trong suốt thời gian 
từ khi dịch COVID-19 bùng 
phát đầu năm 2020.  

Điều trị hỗ trợ sinh sản đòi 
hỏi bệnh nhân phải tuân 
thủ chỉ định của bác sỹ và 
theo chu kỳ của mỗi cơ thể 
bệnh nhân, vì vậy khi dịch 
bệnh COVID-19 xảy ra thì 
việc thăm khám, điều trị 
trực tiếp gặp rất nhiều khó 
khăn. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 108 đã sớm 
triển khai hình thức tư vấn khám và điều trị 
trực tuyến qua mạng internet (từ 11/4/2020) 
cho các bệnh nhân để duy trì hành trình 
điều trị và kết quả đã thành công cho nhiều 
trường hợp. Chúng tôi xin chia sẻ về những 
tin vui này để những cặp vợ chồng đang 
mong con có thêm động lực và hy vọng để 
thực hiện hành trình tìm con yêu. 

Anh chị S.H - Hoàng Mai, Hà Nội, kết hôn năm 
2008. Năm 2009, anh chị có thai tự nhiên. 
Năm 2012 chửa ngoài tử cung bên phải cắt 
vòi trứng phải, năm 2015 chửa ngoài tử cung 
bên trái cắt bảo tồn. Anh chị đã trải qua 5 lần 
thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở 
một số cơ sở không thành công. Người vợ 
mang gen rối loạn đông máu. Đến tháng 
5/2020, qua chương trình khoa học về Trung 
tâm Hỗ trợ sinh sản 108 trên kênh VTV2, anh 
chị quyết tâm làm IVF tại Trung tâm Hỗ trợ 
sinh sản 108. Anh chị có thai ngay lần chuyển 
phôi đầu tiên vào ngày 10/08/2020. Đến 

ngày 17/04/2021, anh chị đón bé trai nặng 
3,1kg trong niềm vui vô bờ bến. Nhớ lại lần 
đầu chị H đến với Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 
108, chị cầm theo một tập hồ sơ gồm các xét 
nghiệm, chỉ định thuốc,... đã từng làm tại các 
cơ sở khác. Đặc biệt là tờ giấy tiền sử làm IVF 
dài 2 mặt giấy A4 do chính chị soạn. Khai thác 
tiền sử mới thấy chị H chưa bao giờ bỏ cuộc 
dù đã trải qua hàng trăm mũi kim, những 
lần chọc hút, chuyển phôi, thành công rồi lại 
tuột mất. Chị H đã đặt niềm tin vào các y, bác 
sĩ Trung tâm hỗ trợ sinh sản BVTWQĐ 108 và 
đón niềm vui ngay lần chuyển phôi đầu tiên. 
Trong suốt quá trình mang thai mẹ con luôn 
được các y, bác sĩ đồng hành đến ngày con 
chị chào đời khoẻ mạnh.

Trường hợp anh chị N.T - Hoàn Kiếm - Hà 
Nội kết hôn năm 2002, mong con 10 năm. 
Khi người chồng đã ngoài 40 tuổi, sau ba lần 
IUI thất bại tại một số cơ sở hỗ trợ sinh sản, 
tưởng chừng như không còn hy vọng. Đến 
tháng 6/2020, anh chị quyết định thực hiện 

NHữNG TIA NắNG BAN MAI 
TRONG MÙA DỊCH

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 108 liên tục đón nhận những tin vui từ những ca IVF thành công
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IVF tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản 108 và cũng 
thành công ngay lần chuyển phôi đầu tiên. 
Trong quá trình mang thai được theo dõi tại 
Trung tâm, chị được sàng lọc và phát hiện 
sớm dấu hiệu tiền sản giật, bác sỹ có chỉ định 
chuyển sản kịp thời. Anh chị đã đón bé trai 
sau mang thai 36 tuần 5 ngày tại Khoa sản 
Bệnh viện TWQĐ 108. 

Cặp vợ chồng anh chị T.L – Mỏ Chè, Thái 
Nguyên kết hôn năm 2005 đã sinh thường 1 
bé năm 2005, năm 2007 chửa ngoài tử cung 
2 lần. Trong 11 năm qua, anh chị đã một lần 
thực hiện IVF thất bại tại một cơ sở ở Hà Nội 
và đã thực hiện nhiều phương pháp hỗ trợ 

Một cặp vợ chồng đến từ Hải Dương mới 
đón nhận tin vui sau hành trình đầy vất vả và 
hiện chị vợ đang mang thai ở tuần thứ 14 với 
tinh trùng “chính chủ” từ người chồng có tiền 
sử viêm tinh hoàn. Sau 7 năm, 2 vợ chồng đi 
khắp nơi để chạy chữa vô sinh, vợ chồng anh 
H đã đi nhiều bệnh viện để thăm khám, bác 
sĩ kết luận tinh dịch của anh H không có tinh 
trùng do biến chứng viêm tinh hoàn năm 
2012, đã từng 2 lần làm IVF thất bại tại một 
cơ sở khác. Khi vợ chồng anh chị đã cảm thấy 
hết hy vọng thì được người thân đã từng làm 
IVF thành công tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 
108 giới thiệu, anh chị quyết tâm đặt niềm tin 
lần cuối cùng vào Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 

sinh sản khác. Đến tháng 5/2020, anh chị 
quyết định thực hiện IVF tại Trung tâm Hỗ trợ 
sinh sản - Bệnh viện TWQĐ 108. Chuyển phôi 
ngày 02/07/2020 và đã thành công ngay lần 
chuyển phôi đầu tiên. Chị T.L đã sinh con gái 
3,5kg vào ngày 9/3/2021. Mặc dù đã trải qua 
11 năm đầy gian truân, nhưng khi đến với 
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện TWQĐ 
108 anh chị vẫn luôn đồng hành cùng nhau, 
vui vẻ, tin tưởng hoàn toàn vào các y bác sĩ. 
Ông trời đã không phụ công khi nhận được 
kết quả beta (+) ngay sau lần chuyển phôi 
đầu tiên và giờ đã có bé BAN MAI. Hành trình 
11 năm đi tìm con yêu không phải ai cũng đủ 
kiên trì đến vậy.

Em BÉ BaN mai  
(Ảnh được gia đình cho phép sử dụng trong bài viết)

108. Sau khi thăm khám, các bác sỹ đã quyết 
định điều trị tình trạng viêm mào tinh cho anh 
H, kết quả mẫu tinh dịch đã có tinh trùng di 
động, hình dạng bình thường tuy nhiên số 
lượng quá ít, các bác sĩ đã chỉ định cho anh H 
gom tinh trùng cùng với thời điểm kích thích 
buồng trứng cho người vợ. Kết quả số lượng 
tinh trùng gom được đủ điều kiện làm kỹ 
thuật IVF/ICSI, số phôi tạo ra được trữ lạnh, chờ 
chuyển vào cơ thể mẹ. Tuy nhiên, thời điểm 
này dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương, 
buộc lần chuẩn bị niêm mạc đầu tiên phải hủy 
bỏ. Các bác sỹ của Trung tâm hỗ trợ sinh sản 
108 đã hướng dẫn điều trị trực tuyến, chuẩn 
bị niêm mạc từ xa trong những ngày dịch 
COVID-19 tại Hải Dương đang diễn biến phức 
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tạp. Thật may mắn, anh chị H đã được chuyển 
phôi thành công ngay lần đầu tiên và anh chị 
đã đạt được nguyện vọng có thai mà người 
chồng không phải thực hiện các kỹ thuật thu 
tinh trùng xâm lấn (MESA – vi phẫu thuật trích 
tinh trùng từ mào tinh; hay micro-TESE vi phẫu 
thuật trích tinh trùng từ tinh hoàn). 

Gần đây nhất, ngày 24/5/2021, Trung tâm 
tiếp tục nhận được tin vui từ chị P.T.P ở Đắk 
Lắk kết quả beta hCG (+) sau 11 ngày chuyển 
phôi. Chị được bác sĩ hướng dẫn trực tuyến 
chuẩn bị niêm mạc theo chỉ định và có mặt 

tại Trung tâm đúng ngày chuyển phôi mà 
không cần phải đi lại vất vả hay phải ở trọ.

Những thành công trên một lần nữa khẳng 
định sự sáng tạo, trình độ chuyên môn kỹ 
thuật giỏi cũng như tâm huyết của đội ngũ 
thày thuốc của Trung tâm hỗ trợ sinh sản – 
Bệnh viện TƯQĐ 108 trong hành trình cùng 
các cặp vợ chồng hiếm muộn đi tìm con yêu.  

Hàng tuần, Trung tâm triển khai tư vấn trực 
tuyến, quý bệnh nhân có thể thực hiện đăng 
ký để được sắp xếp thăm khám và tư vấn 
điều trị: 

 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN THEO FORM: 
Nữ: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc1Tcw28Uw.../viewform...
Nam: https://docs.google.com/.../187DZmaIx3kG52QdAwcWTriCuNAjN...

 Hotline: 0986688108

 Fanpage: https://www.facebook.com/IVF108/

 Mail: ivf.108hospital@gmail.com
Địa chỉ: Trung tâm hỗ trợ sinh sản - Tầng 2 Trung tâm - Bệnh viện TWQĐ 108 
Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

TS. Đặng Vĩnh Dũng,Trung tâm hỗ trợ sinh sản và  
Hoài Quyên - Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108  

Chúng tôi ươm những mầm non, lan tỏa hạnh phúc đến cho các cặp vợ chồng
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HỎI - ĐÁP

A LÔ BÁC SĨ

Mục Alo Bác sĩ

Bệnh nhân có bệnh động mạch vành và 
được đặt stent ngày càng nhiều hơn, bài 
viết này cung cấp cho quí vị những điều cần 
biết về stent để có thể tự chăm sóc và khám 
lại khi cần. 

Stent để làm gì?

Stent được dịch sang tiếng Việt là khung giá 
đỡ, là một loại dụng cụ được đưa vào cơ thể 
để mở rộng động mạch bị hẹp. Stent có thể 
được đưa vào cơ thể trong 2 tình huống, có 
thể là cấp cứu nếu động mạch vành bị tắc 
đột ngột gây nhồi máu cơ tim cấp hoặc đặt 
theo kế hoạch nếu bệnh nhân được chẩn 
đoán hẹp động mạch vành do mảng vữa xơ.

Động mạch vành bị hẹp có thể chỉ cần dùng 
quả bóng để nong ra, tuy nhiên sau đó nó sẽ 
co hẹp lại như cũ, tỉ lệ tái hẹp này lên đến 30%, 
nếu chúng ta sử dụng stent không bọc thuốc, 
tỉ lệ hẹp trở lại là 10-15%, còn nếu dùng stent 
bọc thuốc tỉ lệ này dao động từ 1-5%.

Stent không chỉ được sử dụng để mở rộng 
động mạch vành mà còn có thể mở rộng các 
mạch máu khác như mạch máu não, thận, 
chân, tay….

Stent trông như thế nào?

Stent có dạnh hình ống trông như một đoạn 
ống nước ngắn, có dạng mắt lưới 

 Stent có to lắm không?

Stent có nhiều kích thước khác nhau, đường 
kính thường 2-5mm, chiều dài từ 8-70mm.

Có mấy loại stent?

Stent được chia làm hai nhóm là bọc thuốc và 
không bọc thuốc. Hiện nay stent không bọc 
thuốc gần như không còn trên thị trường và 
không được sử dụng nữa. Stent bọc thuốc là 
những stent được tiêm thuốc ức chế tế bào 
vào mắt cáo để có thể giữ cho stent được tồn 
tại lâu hơn. Stent cũng có thể chia thành hai 
loại là tự tiêu và không tự tiêu. Các stent tự 
tiêu hiện nay ít được sử dụng hơn do những 
lo ngại về biến chứng huyết khối trong stent. 

Stent được làm từ vật liệu gì?

Thường được làm từ kim loại quí, không 
rỉ, không gây viêm. Các loại kim loại 
được sử dụng để làm stent là platinum 
và chromium hoặc cobalt-chromium. Các 
vật liệu kim loại này sẽ được bọc một lớp 
polymer hoặc không có polymer, sau đó 
người ta sẽ tiêm một loại thuốc vào lớp 
polymer hoặc trực tiếp vào thanh kim loại 
để hạn chế sự phát triển của lớp cơ mạch 
máu, hạn chế sự tái hẹp.

Hình ảnh từ trái qua phải: trước khi đặt stent, quá trình 
đặt và sau khi đặt 
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Stent được đưa vào cơ thể như thế nào?

Các bác sỹ sẽ lựa chọn động mạch quay (ở 
cổ tay) hoặc động mạch đùi (ở bẹn) để gây 
tê, sau đó chọc kim và đưa một ống rỗng từ 
chỗ chọc lên đến động mạch bị tắc dưới màn 
hình X-quang, sau đó đưa một dây dẫn bằng 
kim loại có kích thước như sợi chỉ đi qua chỗ 
hẹp của động mạch vành. Dựa trên đường 
ray là sợi dây kim loại đó các dụng cụ như 
bóng nong hoặc stent được đưa qua chỗ hẹp 
và nở stent tại chỗ hẹp, làm cho mạch máu 
lưu thông bình thường trở lại. Sau khi thả 
stent, mạch máu tại điểm chọc sẽ được băng 
ép để cầm máu.

Stent có tuổi thọ bao lâu?

Stent có tuổi thọ vĩnh viễn và khi đặt vào rồi 
thì không thể lấy lại được. Nguy cơ hẹp trở 
lại có thể dao động từ 2-10% tùy theo từng 
loại. Stent bọc thuốc có nguy cơ tái hẹp thấp 
nhất, khoảng 2-3%.

Đặt stent có đau không?

Thường bệnh nhân chỉ cảm nhận đau tại 
điểm chọc ở cổ tay và bẹn. Tuy nhiên, sau khi 
được gây tê gần như không còn đau và bệnh 
nhân ít khi có cảm giác đau trong cả quá 
trình phẫu thuật. 

Tôi phải nghỉ bao lâu sau đặt stent?

Nếu bệnh nhân được đặt stent cấp cứu 
thì quý vị nên chờ đợi lời khuyên từ bác sỹ 
trước khi có thể hoạt động bình thường trở 
lại. Trong trường hợp đặt thường qui thì có 
thể đi lại, ăn uống bình thường ngay sau khi 

can thiệp. Nếu can thiệp đường bẹn thì bệnh 
nhân sẽ phải nằm trong một vài giờ để theo 
dõi chảy máu và có thể hoạt động trở lại vào 
ngày hôm sau. Quí vị không nên làm việc 
nặng ngay mà nên nghỉ ngơi một vài tuần 
sau khi đặt stent động mạch vành.

Tôi có phản ứng phụ nào với stent không?

Phần lớn các loại stent đều không gây phản 
ứng phụ nào. Tuy nhiên, nếu quí vị không sử 
dụng thuốc đúng theo lời khuyên của bác 
sỹ thì có nguy cơ hình thành cục máu đông 
tại vị trí stent và gây tắc stent. Ngoài ra, có 
thể xuất hiện chảy máu tại điểm chọc động 
mạch quay hoặc đùi.

Tôi phải sử dụng thuốc bao lâu sau đặt stent?

Các thuốc thường được sử dụng là aspirin, 
clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Nếu là can 
thiệp cấp cứu thường sử dụng aspirin với 
một loại thuốc khác trong 12 tháng, còn 
không phải cấp cứu thì sử dụng 2 loại trong 
6 tháng. Có thể dụng aspirin kéo dài sau khi 
hết thời hạn trên.

Khi nào quí vị cần đi khám lại sau khi 
đặt stent?

Nếu không có bất thường thì bác sỹ sẽ hẹn 
khám lại sau 1 tháng. Những trường hợp bất 
thường quí vị cần đi khám ngay là đau ngực, 
khó thở dữ dội, ngất, choáng… hoặc có 
những biểu hiện bất thường so với mọi ngày.

TS.BS Đỗ Văn Chiến, 
Khoa Nội Tim mạch 

Bệnh viện TWQĐ 108

Liên hệ:         Khoa Nội Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108

Điện thoại: 0246 278 4138

Fanpage:     https://www.facebook.com/khoanoitimmach-BenhvienTWQĐ108

Địa chỉ:         Tầng 11, Khối Ngoại, Cụm công trình Trung tâm, Bệnh viện TWQĐ 108
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