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70 mùa hoa chiến công
Bệnh viện TWQĐ 108 công bố quyết định thành lập Trung tâm ứng
phó các tình huống khẩn cấp
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hoạt” trong phòng chống dịch COVID-19
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Chăm sóc bệnh nhân sau ghép gan
Ứng dụng hệ thống TELEMEDICINE trong cấp cứu viêm ruột thừa cấp
tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây
Phối hợp cấp cứu ngừng tuần hoàn trong nhồi máu cơ tim cấp
Điều trị thành công cong vẹo cột sống do dị tật nửa đốt sống ở
cháu bé 3 tuổi
Tập vận động cho người bệnh bị đông cứng khớp vai
Chế độ ăn uống và tập luyện phòng ngừa bệnh ung thư
Cảnh báo nguy cơ xuất huyết não ở người nghiện rượu
Khi nào nên chỉnh nha cho trẻ
Những bước chân của “Người cua”
Phát hiện và phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới
Côn trùng cắn - Vết thương nhỏ nhưng ẩn chứa nguy hiểm khó lường
KÝ ỨC 108
Nhớ mãi kỷ niệm ba lần được gặp Bác Hồ
Càng nhớ Bác trong ngày vui truyền thống
nhịp Cầu nhân ái
Nhật ký công tác - Chuyện phòng bệnh số 19
góC giải trí
Chúc mừng 70 năm ngày thành lập Viện Quân y 108
Nỗi nhớ mũ nồi xanh
Vinh quang Bệnh viện Anh hùng
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TÂM ĐIỂM 108

70 MÙA HOA CHIẾN CÔNG
Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng
Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108
Lịch sử 70 năm Bệnh viện Trung ương
Quân đội 108 gắn liền với lịch sử vẻ vang của
dân tộc. Sự ra đời, trưởng thành và phát triển
của Bệnh viện là một phần của cuộc trường
chinh giải phóng dân tộc, thống nhất và
xây dựng đất nước. Bệnh viện Trung ương
Quân đội 108 ngày hôm nay là sự kết tụ tinh
hoa của bao thế hệ ông cha, bao hy sinh
xương máu của các tiền nhân gắn liền với
các tên gọi Bệnh viện Trung ương Yên Trạch,
Phân Viện 8, Quân y Viện 108, Viện Quân y
108 và ngày nay là Bệnh viện TWQĐ 108.

Bệnh viện được thành lập ngày 01-4-1951 tại
Làng Nông, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương,
tỉnh Thái Nguyên, với tên gọi ban đầu là Bệnh
viện Trung ương Yên Trạch. Với biên chế ban
đầu 100 giường bệnh, số lượng cán bộ bác
sỹ, nhân viên chỉ có 30 người, cơ sở vật chất
nghèo nàn nhưng các thế hệ cán bộ, chiến
sỹ của Bệnh viện từ lần đầu xuất quân trong
chiến dịch Biên giới oanh liệt cho đến chiến
dịch Điện Biên chấn động địa cầu, luôn là
người chiến sỹ áo trắng dũng cảm, đồng cam
cộng khổ, vượt qua mọi gian nan thử thách,

Làng Nông, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
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không sợ hy sinh, vừa cứu chữa thương bệnh
binh, tham gia chiến đấu, vừa tìm tòi nghiên
cứu sáng tạo ra nhiều phương pháp mới xử
trí thành công nhiều vết thương phức tạp,
góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức
mạnh chiến đấu cho bộ đội, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ đảm bảo quân y trong suốt
chiều dài cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược.

Quân y Viện 108

Sau khi trở về thủ đô Hà Nội tiếp quản
Bệnh viện Đồn Thủy của quân đội viễn chinh
Pháp, Bệnh viện đã tập trung ổn định nơi ăn
ở, sinh hoạt, củng cố tổ chức biên chế cũng
như cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ
chuyên môn. Ngày 12/6/1956, phân Viện 8
chính thức đổi tên thành Quân y Viện 108,
được giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối
của toàn quân, với biên chế 529 cán bộ nhân
viên và tăng khả năng thu dung từ 100 lên
600 giường. Năm 1960, Quân y Viện 108 được
đổi tên thành Viện Quân y 108.
Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước, Bệnh viện được giao nhiệm vụ chi
viện lực lượng cán bộ chuyên môn cho cho
các đội điều trị ở chiến trường miền Nam.
Không quản hy sinh, gian khổ, các y bác sỹ
của Bệnh viện đã hăng hái lên đường ra mặt
trận chiến đấu, phục vụ thương bệnh binh
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trên các chiến trường ác liệt ở Tây Nguyên,
Khu 5, Nam Bộ... và nhiều người đã có mặt
trong đội hình hành quân thần tốc của chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến về giải phóng
hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Dù ở nơi đâu họ vẫn luôn tin tưởng lạc quan,
phát huy tốt truyền thống của Viện Quân y
108, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được
giao và lập nhiều thành tích trong cứu chữa
thương bệnh binh và
trong chiến đấu. Nhiều
tập thể và cá nhân
đã được được tuyên
dương danh hiệu Anh
hùng Lực lượng Vũ
trang Nhân dân và rất
nhiều tấm gương hy
sinh anh dũng khác đã
góp phần xây dựng lên
truyền thống hào hùng
và vinh quang của Viện
Quân y 108 anh hùng.
Thập kỷ đầu tiên sau
mùa xuân đại thắng,
hàng ngàn thương
binh, bệnh binh trong
2 cuộc kháng chiến
trường trinh của dân
tộc và từ chiến trường của 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở 2 đầu biên giới đã được
đưa về điều trị tại Bệnh viện. Đây hầu hết
là những thương binh nặng, vết thương bị
nhiễm trùng, vết thương thấu bụng, thấu
ngực, sốt rét ác tính, suy kiệt… đội ngũ thầy
thuốc của Bệnh viện đã kế thừa và tích luỹ
những kinh nghiệm từ trong chiến trường,
tổng kết thực tiễn và ứng dụng những công
trình khoa học có giá trị về xử trí vết thương
chiến tranh, phòng chống dịch bệnh, cứu
sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo, đóng góp
cho ngành Quân y nhiều kỹ thuật điều trị phù
hợp, giảm tỷ lệ tử vong trên toàn tuyến, đồng
thời sáng tạo nghiên cứu và triển khai được
nhiều kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả điều
trị và phục hồi chức năng, trả lại chất lượng
cuộc sống cao nhất cho thương bệnh binh.
Bước vào thời kỳ đổi mới, để đáp ứng với yêu

cầu nhiệm vụ của Bệnh viện đa khoa, chuyên
khoa sâu tuyến cuối toàn quân, Viện Quân y
108 được đổi tên thành Bệnh viện TWQĐ 108
(năm 1995) cho đến ngày nay. Được sự quan
tâm của Đảng, Nhà nước, QUTW và BQP, nhất
là trong những năm gần đây, Bệnh viện đã
được ưu tiên đầu tư bổ sung nhiều trang thiết
bị y tế tiên tiến thuộc thế hệ mới lần đầu tiên
có mặt ở Việt Nam. Đặc biệt, tháng 12/2018
Bệnh viện đã khánh thành và đưa vào sử
dụng cơ sở mới với cụm công trình gồm 3 tòa
nhà trung tâm do Hàn Quốc thiết kế, có thể
thu dung và điều trị cho trên 2.000 bệnh nhân
nội trú. Bệnh viện đã xây dựng được một đội
ngũ cán bộ thầy thuốc hùng hậu, đang công
tác gồm 45 giáo sư và phó giáo sư, 150 tiến
sĩ, 280 bác sĩ chuyên khoa cấp I, II và thạc sỹ;
1.500 điều dưỡng, kỹ thuật viên trong đó trên
70% có trình độ cao đẳng và đại học, 100%
điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng có
trình độ đại học. Cán bộ quản lý các bộ môn,
phòng, khoa, ban của Bệnh viện đều có trình
độ sau đại học, trong đó có trên 90% là Giáo
sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, BSCKII, Thạc sĩ… Bệnh
viện liên tục cải cách hành chính trong công
tác khám chữa bệnh, thực hiện bước đột phá
về cải cách hành chính tại các khoa khám
bệnh, đặc biệt là việc cải tiến quy trình khám
bệnh cán bộ cao cấp và cán bộ cấp tướng tại
khoa khám bệnh cán bộ cao cấp, tạo những
điều kiện thuận lợi tối đa, đã đem đến sự hài
lòng cho các tướng lĩnh và cán bộ cao cấp,
lão thành cách mạng đến khám và điều trị tại
Bệnh viện. Đổi mới về phong cách phục vụ,
nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng
điều trị và luôn hướng đến chăm sóc toàn
diện người bệnh bằng việc triển khai và tăng
cường công tác quản lý chất lượng, đầu tư
trang thiết bị cho các viện, trung tâm, khoa.
Theo đó, Bệnh viện đã thành lập Ban Quản lý
chất lượng, Ban Công tác xã hội; chuẩn hóa
quy trình xét nghiệm bằng việc áp dụng các
tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 15189: 2012;
khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị,
vận hành hiệu quả Cụm tòa nhà trung tâm,
đồng bộ và thực hiện phối hợp hiệu quả giữa
các chuyên khoa để đáp ứng tốt nhất công
tác khám, chẩn đoán, điều trị. Những năm

gần đây số lượng bệnh nhân đến BV khám
bệnh ngày một cao, trung bình từ 4.000 đến
5.500 người/ngày, có ngày đạt 6.000 BN; thu
dung điều trị nội trú trung bình đạt từ 1.800
đến 2.000 BN/ngày, có ngày thu dung tới
2.200BN. Năm 2019, Bệnh viện đã tổ chức
đón tiếp và khám cho trên 1,1 triệu người
bệnh. Số bệnh nhân điều trị nội trú trung
bình > 75.000 người/ năm.
Với tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ
thuật hiện đại và đội ngũ cán bộ chuyên
môn có trình độ cao, đủ khả năng giải để xử
trí những ca bệnh phức tạp nhất đã tạo nền
tảng cho Bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng
nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ hiện
đại, có những mũi nhọn kỹ thuật ngang
tầm khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao
năng lực và chất lượng chẩn đoán, điều trị
bệnh triệt để, hồi phục tối đa về chức năng,
được đồng nghiệp trong nước, nước ngoài
thừa nhận và mến phục. Bệnh viện tự hào
trở thành một trong những trung tâm y tế
hàng đầu tiến hành nghiên cứu, ứng dụng
nhiều kỹ thuật cao như: kỹ thuật vi phẫu,
kỹ thuật mổ nội soi 1 lỗ, phẫu thuật nội soi
khớp, phẫu thuật MAZE điều trị rung nhĩ,
kỹ thuật tạo Shunt cửa - chủ trong gan TIPS
điều trị tăng áp lực tĩnh mạch cửa, kỹ thuật
cắt nối khí quản 1 thì, kỹ thuật đặt bóng đối
xung nội động mạch chủ IABP để điều trị
bệnh suy tim cấp, kỹ thuật gây tắc mạch xạ
trị Y90 điều trị ung thư gan, nhiều kỹ thuật
can thiệp mạch tim, mạch não, mạch ngoại
vi, cùng nhiều kỹ thuật hiện đại ứng dụng
trong chẩn đoán hình ảnh, sinh học phân
tử, giải phẫu bệnh lý, sinh hóa, hóa nghiệm,
miễn dịch… Đặc biệt, Bệnh viện đã triển
khai thực hiện có hiệu quả đề án ghép mô
và bộ phận cơ thể người. Bệnh viện đã triển
khai lấy ghép thành công nhiều mô, tạng và
bộ phận cơ thể, gồm: Phổi, gan, thận, giác
mạc, tủy, tế bào gốc, chi thể. Trong đó kỹ
thuật ghép thận, gan, tủy, giác mạc đã trở
thành thường quy. Đặc biệt, ngày 26-022018, Bệnh viện thực hiện thành công ca
ghép phổi từ người cho chết não lần đầu
tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển
quan trọng của nền y học nước nhà. Tháng
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01-2020, Bệnh viện thực hiện thành công ca
ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam
Á, đồng thời là ca ghép chi thể đầu tiên trên
thế giới lấy từ người cho sống, góp phần
quan trọng đưa nền y học Việt Nam vươn
tầm thế giới.
Bên cạnh việc đảm nhiệm chức năng là tuyến
kỹ thuật cao nhất của ngành quân y, từ năm
1995 Bệnh viện được Chính phủ giao nhiệm
vụ là Viện nghiên cứu Khoa học (NCKH) Y
Dược lâm sàng 108, có chức năng là viện
nghiên cứu và đào tạo sau đại học cho ngành
Y cả nước. Qua 25 năm thực hiện nhiệm vụ
giáo dục đào tạo sau đại học, đến nay Bệnh
viện đã có 12 bộ môn và đào tạo cho gần 450
nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ thuộc các
chuyên ngành và gần 1.000 bác sĩ CKI, CKII;
đào tạo liên tục cấp chứng chỉ cho nhiều
chuyên ngành đối với hàng ngàn bác sĩ, điều
dưỡng, kỹ thuật viên cho các bệnh viện quân
và dân y trên cả nước. Bệnh viện đã không
ngừng mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu,
đào tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên
khoa sau đại học với hơn 40 nước và tổ chức
quốc tế: Mỹ, Châu âu, Nhật Bản, Pháp, Đức, Bỉ,

Úc; Các trường đại học của Hàn quốc, Đài loan,
Singapore, Thái Lan; tổ chức Nguyên tử năng
Quốc tế (IAEA) và nhiều nước khác... Thông
qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế,
nhiều cán bộ của Bệnh viện đã có điều kiện
cập nhật công nghệ kỹ thuật y học tiên tiến,
góp phần tạo nên những kỳ tích trong điều trị,
cứu sống nhiều ca bệnh nặng hiểm nghèo.
Bên cạnh đó, công tác NCKH của Viện luôn đạt
được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan
trọng vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc
và bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.
Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, Viện đã
triển khai 122 kỹ thuật mới đưa vào phục vụ
người bệnh; trong đó có 15 kỹ thuật đạt giải
nhất trong các kỳ hội thi, hội thao toàn quân,
toàn quốc. Tổ chức tốt hoạt động của trang tin
điện tử và Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 là một
trong số ít các tạp chí được Hội đồng chức
danh giáo sư nhà nước đánh giá cao.
Vinh dự được giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ
và chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh
đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội;
tập thể các thầy thuốc của Bệnh viện luôn tận

Lễ đón nhận Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất và gặp mặt Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bệnh viện

6

SỐ

9

NĂM

2021

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND và khánh thành Cụm công trình Trung tâm Bệnh viện TWQĐ 108

tụy trong theo dõi, chăm sóc và điều trị, giúp
người bệnh mau chóng bình phục sức khỏe
để phục vụ Cách mạng. Các đồng chí lãnh
đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước,
Quân đội luôn nhận được sự tận tâm, tận tụy,
phục vụ hết mình, vô điều kiện của các giáo
sư, bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý; luôn theo dõi
sát sao, nắm chắc từng diễn biến nhỏ nhất về
bệnh tật, sức khỏe cũng như trong sinh hoạt,
tâm lý tình cảm, phát hiện sớm các bệnh lý,
có biện pháp điều trị phù hợp và hiệu quả.
Các thầy thuốc của Bệnh viện luôn ghi nhớ
và vinh dự tự hào vì đã được điều trị, chăm
sóc sức khỏe cho Bác Hồ - người cha thân yêu
của các lực lượng vũ trang nhân dân, và gần
đây là chăm sóc sức khỏe cho người anh cả
của QĐND Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên
Giáp với 1.559 ngày đêm liên tục, được Đảng,
Nhà nước và đồng chí, đồng bào cả nước ghi
nhận và ngợi khen.
Là những người thầy thuốc chiến sỹ, từ nhân
dân mà ra, vì nhân dân phục vụ; trong suốt
bề dày lịch sử của mình, Bệnh viện TWQĐ
108 luôn là điểm sáng trong toàn quân về

công tác dân vận và thực hiện chương trình
kết hợp quân dân y. Trong 20 năm qua, Bệnh
viện đã tổ chức 45 đoàn công tác về với đồng
bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa và các địa
phương khó khăn nhất trên địa bàn cả nước.
Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho
trên 100.000 người; phẫu thuật nhân đạo cho
hơn 2.000 cháu bị khuyết tật bẩm sinh ở vùng
hàm mặt và di chứng chất độc màu da cam,
mổ mắt chống mù lòa cho gần 2.000 bệnh
nhân. Giúp xây dựng 3 Trạm Y tế đạt chuẩn
quốc gia, gần 100 nhà tình nghĩa… góp
phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ
máu thịt, củng cố đoàn kết quân dân, để lại
hình ảnh cao đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” và người
“Chiến sỹ áo trắng” trong lòng đồng bào các
dân tộc. Bên cạnh đó Bệnh viện luôn hoàn
thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ, chuyển giao kỹ
thuật cho các bệnh viện quân y tuyến dưới và
Bệnh viện 103 của QĐND Lào… Hoàn thành
tốt nhiệm vụ đảm bảo quân y tại Đảo Song
Tử Tây/Quần đảo Trường Sa và hoàn thành
tốt nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 của
Liên hợp quốc tại Nam Xu Đăng.
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Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Bệnh viện, ngày 27/3/2021

Với những thành tích đã đạt được, Bệnh viện
đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng
nhiều danh hiệu cao quý. Bệnh viện 2 lần
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1985
và năm 2018); Huân chương Sao vàng 2010;
Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001; Huân
chương Độc lập hạng nhất năm 1989; Huân
chương Quân công hạng hai, hạng ba; Huân
chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì,
hạng ba; 1 Huân chương Độc lập của Nhà
nước Lào và nhiều loại Huân, Huy chương,
cờ thi đua các loại; 10 đơn vị trực thuộc BV
được tuyên dương Anh hùng LLVTND; ngày
15/9/2020 lần thứ 3 Bệnh viện được tặng
danh hiệu Anh hùng “Anh hùng Lao động
thời kỳ đổi mới”.
Để đáp ứng với yêu cầu phát triển của ngành
quân y trong tình hình mới và yêu cầu của
công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao
cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội, ngày
17/7/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết
định số 68/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Bệnh
viện TWQĐ 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng,
nhằm xây dựng Bệnh viện trở thành trung
tâm y tế hàng đầu của Quân đội và cả nước,
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ngang tầm khu vực và thế giới; Bộ Tổng
tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã
ký Quyết định số 36/QĐ-TM ngày 16 tháng
1 năm 2021 ban hành Biểu tổ chức biên chế
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với
tổng số 146 cơ quan đơn vị, trong đó có 12
phòng ban chức năng, 9 viện chuyên ngành,
18 trung tâm, 24 khoa lâm sàng và cận lâm
sàng, 4 đơn vị trực thuộc và 12 bộ môn đào
tạo sau đại học.
Bệnh viện xác định phương châm hoạt động
là “Không ngừng đổi mới, nâng cao chất
lượng chuyên môn và chất lượng chăm sóc,
phục vụ” và quan điểm “Lấy người bệnh làm
trung tâm, đem đến sự hài lòng của người
bệnh”. Đảng ủy-BGĐ đã xác định phát triển
Bệnh viện theo hướng “Chuyên sâu-Chuyên
tâm-Vươn tầm quốc tế”, nhằm phát huy trí
tuệ của tập thể cán bộ thầy thuốc, nhân viên
Bệnh viện, hiện thực hóa mục tiêu phát triển,
sớm trở thành Bệnh viện thông minh, hiện
đại, mang đẳng cấp quốc tế. Bệnh viện đã
và đang tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp
tác quốc tế trên nhiều chuyên ngành, trọng
tâm là hợp tác với các trung tâm y tế lớn
của Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, Pháp,

Mỹ, châu Âu và các nước khu vực ASEAN để
nghiên cứu, triển khai ứng dụng những kỹ
thuật mới, kỹ thuật cao vào công tác chẩn
đoán, điều trị, thực hiện thành công những
kỹ thuật y học đạt trình độ khu vực và quốc
tế, đảm bảo độ an toàn cao, nhất là triển khai
tiếp các kỹ thuật ghép mô và bộ phận cơ thể
người. Tăng cường đầu tư nghiên cứu nâng
cao năng lực và thực hành diễn tập y học
quân sự chuẩn bị sẵn sàng cho thời chiến,
ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn
cấp của quân đội và quốc gia (các loại hình
thiên tai, thảm họa hàng loạt: động đất, sóng
thần, lũ lụt, hỏa hoạn; các dịch bệnh tối nguy
hiểm: Cúm A/ H1N1, H5N1, Ebola, Sars, Zika,
Covid- 19…). Làm tốt công tác đào tạo, xây
dựng đội ngũ cán bộ thầy thuốc của Bệnh
viện luôn vững vàng về chuyên môn và ngời
sáng về y đức. Không ngừng nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh, quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO và tiến tới quản lý Bệnh
viện theo các tiêu chuẩn JCI (Mỹ). Đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả
các hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý

của Bệnh viện. Bệnh viện hướng tới cung
cấp dịch vụ y tế đạt chất lượng quốc tế để
các bệnh nhân có yêu cầu cao vào Bệnh viện
điều trị không phải ra nước ngoài, đồng thời
tích cực thu hút người nước ngoài và người
Việt Nam định cư ở nước ngoài về điều trị tại
Bệnh viện. Từng bước xây dựng Bệnh viện
TWQĐ 108 trở thành trung tâm y tế lớn hàng
đầu của Việt Nam và là trung tâm đối ngoại,
hợp tác quốc tế của khu vực cũng như thế
giới, một bệnh viện thông minh, mang đẳng
cấp quốc tế.
Phấn khởi và tự hào với những thành tích đã
đạt được, phát huy truyền thống vẻ vang của
Bệnh viện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới
của đất nước, toàn thể cán bộ thầy thuốc,
nhân viên của Bệnh viện TWQĐ 108 nguyện
tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đem hết sức mình
xây dựng và phát triển Bệnh viện lên tầm cao
mới - tầm đẳng cấp quốc tế, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân
đội giao cho, xứng đáng với niềm tin yêu của
bộ đội và nhân dân./.

Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (01/4/1951-01/4/2021) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
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BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG
TÂM ỨNG PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP
Hiện nay, tình hình thiên tai, thảm họa, dịch
bệnh trên thế giới có chiều hướng gia tăng
với tính chất ngày càng nghiêm trọng, điển
hình là đại dich Covid 19, Việt Nam nằm
ở khu vực chịu nhiều tác động. Trước tình
hình đó, Bộ Quốc phòng quyết định thành
lập Trung tâm ứng phó các tình huống khẩn
cấp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108,
ngày 17/2/2021 Bệnh viện đã tổ chức công
bố quyết định thành lập và trao quyết định
bổ nhiệm, giao nhiêm vụ cho các đồng chí
chỉ huy.

chức tiến hành thực nghiệm tiền lâm sàng và
các hoạt động đảm bảo quân y cho các quân,
binh chủng đặc thù, trực tiếp điều hành huấn
luyện và tổ chức triển khai các tổ, đội sẵn
sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Trung
tâm này được đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ huy
trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, trực
tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

Trung tâm ứng phó các tình huống khẩn
cấp là trung tâm nghiên cứu ứng dụng y
học trong thảm họa và các tình huống khẩn
cấp của quân đội và quốc gia. Bên cạnh đó,
trung tâm cũng tham mưu, xây dựng và tổ

Xác định việc ứng phó các tình huống khẩn
cấp là một nhiêm vụ phức tạp, liên quan đến
sinh mệnh của nhiều người dân, Trung tâm
ứng phó các tình huống khẩn cấp đề ra định
hướng phát triển như sau:

Trung tâm bao gồm Phòng nghiên cứu ứng
dụng y học trong thảm họa và tình huống
khẩn cấp; Phòng điều hành, ứng phó các tình
huống khẩn cấp.

Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
trao quyết định bổ nhiệm chỉ huy Trung tâm ứng phó các tình huống khẩn cấp
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Nghiên cứu và đề xuất những phương án
ứng phó với các tình huống khẩn cấp của
quân đội và quốc gia như chiến tranh sinh
học, hóa học, phóng xạ; tình huống thiên tai
như hạn hán, động đất, lụt lội,..; tình huống
dịch bệnh tối nguy hiểm như (SARS, EBOLA,
ZIKA, COVID-19);

những bệnh nhân nặng chưa rõ nguyên nhân
tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa
vào sự kiện tại cộng đồng, đặc biệt lưu ý các
trường hợp không có tiền sử về từ vùng dịch,
kịp thời phát hiện và xử lý không để bệnh lây
lan ra cộng đồng.

Phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa
phương, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức y tế
Thế giới (WHO) và các tổ chức quốc tế khác
nhằm theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường
xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh
trong nước và quốc tế. Đánh giá tình hình
dịch bệnh, nhất là những dịch bệnh tối nguy
hiểm, rà soát các hoạt động đáp ứng và đề
xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh
phù hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng GS.TS.
TTND Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện
Trung ương Quân đội 108 khẳng định đây là
sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển
mới trong hoạt động của Bệnh viện nói
riêng và Quân đội cả nước nói chung. Trước
tình hình quốc tế và khu vực có những nguy
cơ tiềm ẩn đe dọa hòa bình, an ninh và ổn
định, Giám đốc Bệnh viện yêu cầu Trung
tâm khẩn trương ổn định và đưa vào hoạt
động, Giám đốc Trung tâm cần phối hợp
chặt chẽ với các bộ, ban, ngành của Trung
ương, xây dựng, phát triển Trung tâm ứng
phó các tình huống khẩn cấp tương xứng
với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nhằm
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân cả nước.

Cùng cơ quan chức năng, phối hợp tổ chức
giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát

Đức Khánh, Bùi Thuấn
Truyền thông Bệnh viện

Nghiên cứu, phát triển lĩnh vực y học quân
sự, y học quân binh chủng (hải, lục, không
quân…);
Trực tiếp tham gia xử lý các tình huống
khẩn cấp;

Ảnh chụp tại buổi lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ
tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Xu Đăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 23/3/2021
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BỆNH VIỆN TWQĐ 108
“KHẨN TRƯƠNG - QUYẾT LIỆT - BÌNH TĨNH - LINH HOẠT”

TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngay sau khi Bộ Y tế
công bố 2 ca lây nhiễm
COVID-19 trong cộng đồng
vào sáng ngày 28/1, Bệnh
viện TWQĐ 108 đã ngay lập
tức ra chỉ thị về việc tăng
cường phòng chống dịch
COVID-19 trong Bệnh viện.
Trước tình hình dịch diễn biến
phức tạp, nhiều tỉnh, thành
trong cả nước như Quảng
Ninh, Hải Dương, Hải Phòng,
Bắc Ninh, Hà Nội,… đã xuất
hiện các ca nhiễm COVID-19
và nhiều trường hợp F1, F2.
Thiếu tướng PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108
Ngay chiều ngày 29/1, Bệnh
quán triệt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong Bệnh viện.
viện TWQĐ 108 đã tổ chức
Thiếu tướng PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn họp quán triệt nhiệm vụ phòng, chống dịch
Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 đã chủ
bệnh COVID-19 với phương châm: Khẩn trương
trì buổi họp triển khai nhiệm vụ phòng,
- Quyết liệt - Bình tĩnh - Linh hoạt.
chống dịch bệnh COVID-19. Bệnh viện kích
Bệnh viện xác định mục tiêu vừa thực hiện
hoạt các phương án phòng chống dịch
tốt phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn
bệnh COVID-19 như kế hoạch đã xây dựng
chặn, không để dịch lây lan vào trong Bệnh
bao gồm: Phòng khám sàng lọc bệnh nhân
viện vừa đảm bảo nhiệm vụ khám và điều
COVID-19 cần tăng cường lực lượng và trang
trị cho bệnh nhân, đồng thời đảm bảo an
thiết bị; Kiểm soát chặt chẽ người ra vào
toàn cho nhân viên y tế. Việc phòng chống
Bệnh viện đặc biệt là những người có yếu tố
Covid-19 cần đặc biệt tăng cường trong giai
dịch tễ hoặc có triệu chứng lâm sàng, không
đoạn đại hội Đảng và dịp Tết Nguyên đán.
giải quyết cho người nhà người bệnh vào
thăm; Khoa dược, Khoa Trang bị kiểm tra dự
trù thuốc, trang bị, máy móc sẵn sàng đảm
bảo cho các tình huống dịch bệnh; Khoa
Kiểm soát nhiễm khuẩn tăng cường giám
sát vệ sinh, bố trí dung dịch rửa tay vào các
điểm như: cầu thang máy, các buồng khám,
cửa ra vào các tòa nhà, phun thuốc khử
khuẩn đảm bảo sạch sẽ môi trường xung
quanh Bệnh viện.
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Tất cả cán bộ, nhân viên không đi phép, đi
về vùng đang có dịch; thực hiện nghiêm các
chỉ thị quy định phòng chống dịch của Chính
phủ, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng; triệt để thực
hiện nghiêm quy định “5K”: Khẩu trang –
Khử khuẩn – Không tụ tập – Khai báo y tế Khoảng cách. Cán bộ, nhân viên Bệnh viện
sẵn sàng nhận nhiệm vụ phòng chống dịch
COVID-19 khi có yêu cầu của cấp trên để hỗ
trợ cho tuyến trước. Tuyên truyền rộng rãi các
thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến
người bệnh cũng như người nhà người bệnh.

Lan Hương -Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108
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KỶ LỤC 1 TUẦN
THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 5 CA GHÉP GAN
Trong 1 tuần, các bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ
108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan,
cứu sống các bệnh nhân xơ gan mất bù, suy
gan cấp khi chỉ còn cơ hội sống duy nhất là
ghép gan.
Không thể bỏ qua thời gian vàng để cứu
sống các bệnh nhân, liên tiếp trong 1 tuần,
Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 đã trực tiếp
chỉ đạo, điều phối các chuyên ngành tiến
hành 2 ca ghép gan theo kế hoạch, 2 ca ghép
cấp cứu, 1 ca ghép cấp cứu tối khẩn cấp.
Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết “Vừa
qua, Bệnh viện TWQĐ 108 đã đồng thời triển
khai 5 ca ghép gan trong 1 tuần. Trong đó có
ca ghép gan theo kế hoạch, ghép gan cấp
cứu, ghép gan từ người cho sống, ghép gan
từ người hiến chết não, ghép gan cho người
lớn, ghép gan cho trẻ em. Trước đây, chúng tôi
phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng
Quốc gia để lấy và ghép tạng xuyên Việt với vai
trò là người cung cấp tạng cho các Bệnh viện.
Nhưng trong tuần vừa qua,
chúng tôi đã phối hợp với
Trung tâm Điều phối ghép
tạng Quốc gia đi lấy gan
tại Bệnh viện Bà Rịa – Vũng
Tàu và vận chuyển tạng về
Hà Nội để ghép”.
Trong số 5 ca ghép gan
trên, có 2 ca đặc biệt ghi
dấu ấn sâu sắc. Trường
hợp đầu tiên, Bệnh viện đã
ghép thành công ca ghép
gan lấy từ người hiến chết
não tại Bệnh viện Bà Rịa –
Vũng Tàu. Trung tâm Điều
phối ghép tạng Quốc gia
đã phối hợp tổ chức thực
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hiện chặt chẽ với các bệnh viện: Bệnh viện
TWQĐ 108, Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện
Chợ Rẫy. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Điều
phối ghép tạng Quốc gia tổ chức thành công
điều phối lấy tạng từ một tỉnh xa TP. HCM đến
ba miền đất nước. Chỉ trong 20 giờ đồng hồ,
kíp bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ 108 đã hoàn
tất các công đoạn gồm: đánh giá chức năng
tạng, lấy tạng và gấp rút chuyển về Hà Nội để
có thể ghép trong thời gian ngắn nhất.

Gấp rút chuyển tạng từ Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu
về Bệnh viện TWQĐ 108

Kíp bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 tiến hành ghép gan cho cháu bé 13 tuổi

2021

Còn đây là ca ghép gan thứ hai - trường hợp
người bố hiến gan cho con trai 13 tuổi. Cách
đây 5 tháng, em đã trải qua cuộc phẫu thuật
thông liên thất. Tuy nhiên, những tuần gần
đây, sức khỏe của em yếu đi và được chẩn
đoán mắc suy gan cấp, bệnh Wilson – đây là
một rối loạn di truyền hiếm gặp khiến đồng
tích tụ trong gan, não và một số cơ quan
quan trọng khác của cơ thể. Em đã được
điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó
có chỉ định ghép gan. Em được chuyển đến
Bệnh viện TWQĐ 108 ở giai đoạn muộn, chức
năng gan đã suy rất nặng chỉ còn Ghép gan
là cơ hội duy nhất để kéo dài sự sống cho em.
TS. Lê Văn Thành - CNK Phẫu thuật Gan Mật
Tụy, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: “Bệnh lý
Wilson là bệnh lý rối loạn chuyển hóa đồng
trong cơ thể, gây ra rất nhiều rối loạn trong
cơ thể từ não, ý thức, da, vận động,… Có
nhiều bệnh nhân nặng sẽ phải ghép gan.
Còn trường hợp của cháu bé 13 tuổi, khi vào
viện, tình trạng đã rất nặng, phải lọc máu.
Chúng tôi phải chuẩn bị để ghép gan cấp
cứu cho cháu”.
Hoàn cảnh gia đình của em đặc biệt khó
khăn. Em đã được ghép gan thành công và
được hỗ trợ một phần kinh phí từ Bệnh viện
và các nhà hảo tâm giúp đỡ.
“Lúc đấy tôi không chần chừ gì, tôi quyết
định hiến gan cho con. Bố có thể cho con tất
cả, chứ không riêng gì lá gan. Bố sẽ làm mọi

cách để cứu được con. Bố mong con cũng cố
gắng như bố để một ngày nào đó, ca phẫu
thuật thành công, bố con ta cùng về nhà”,
người cha hiến gan cho con trai 13 tuổi xúc
động chia sẻ.
Sau ghép, em và các bệnh nhân được chăm
sóc theo chế độ đặc biệt 24/24h. Sức khỏe của
các bệnh nhân diễn biến ổn định và theo dõi
đánh giá chặt chẽ.

Sức khỏe của cháu bé ổn định sau ghép gan

Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, trong 3 năm
thực hiện kỹ thuật ghép gan, tính đến hết
tháng 3/2021, Bệnh viện đã tiến hành ghép
74 ca. Riêng trong năm 2020 - dịch Covid-19
bùng phát, nhưng Bệnh viện vẫn đảm bảo
ghép gan 40 ca. Đặc biệt, trong 8 ngày, Bệnh
viện đã tiến hành ghép 5 ca. Ghép gan từ
người hiến sống chiếm 95%. Chức năng
sống trên 1 năm sau khi thực hiện ghép gan
đạt 90%. Đây là một thành quả
vô cùng ý nghĩa đối với Bệnh
viện TWQĐ 108 và ngành y tế
Việt Nam trong tiến trình chinh
phục những đỉnh cao về lĩnh
vực ghép tạng, là một trong
những sản phẩm đặc biệt của
đề án KHCN “Tăng cường năng
lực nghiên cứu để phát triển kỹ
thuật ghép mô, bộ phận cơ thể
người” do Bệnh viện TWQĐ 108
chủ trì.

Lan Hương-Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108
Kíp bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 tiến hành ghép gan cho cháu bé 13 tuổi
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QUAN TÂM MỘT LẦN - BẢO VỆ MỘT ĐỜI
Bảo hiểm y tế là phương thức hỗ trợ các chi
phí chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh tật, hồi
phục sức khỏe khi chẳng may ốm đau, bệnh
tật hoặc tai nạn. BHYT tạo điều kiện cho bệnh
nhân được khám và điều trị dù không có đủ
tiền trang trải số chi phí khám chữa bệnh
thực tế cho bệnh viện. Tuy nhiên, vẫn còn rất
nhiều người chưa nhận thức được giá trị và
tầm quan trọng của BHYT.
Thời gian vừa qua, Khoa Hồi sức tim mạch,
Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận rất nhiều
ca bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng như
nhồi máu cơ tim cấp, suy tim cấp, ngừng tim
do rối loạn nhịp tim. Trong số các bệnh nhân
đó, không ít người chưa tham gia BHYT. Có
2 trường hợp điển hình sau. Trường hợp thứ
nhất là anh H (43 tuổi) tiền sử hút thuốc lá và
mắc bệnh tim mạch, vào viện khám khi cảm
thấy đau tức ngực dữ dội và lên cơn nhồi máu
cơ tim ngay trong thời điểm đăng ký khám,

anh được cấp cứu và tái thông mạch máu bị
tắc nghẽn, đặt stent mạch vành.
Trường hợp thứ 2 là bác K (70 tuổi) nằm điều trị
viêm phổi tại Bệnh viện. Trong quá trình điều
trị, bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy tim, sau
đó ngừng tim do rối loạn nhịp tim. Bệnh nhận
được phát hiện và cấp cứu ép tim, phối hợp liên
ngành tim mạch, hô hấp và hồi sức sốc điện kịp
thời. Sau đó bệnh nhân đã được chăm sóc hồi
sức tim mạch và hồi phục ra viện.
Hai trường hợp trên đều có chung một đặc
điểm là không tham gia bảo hiểm y tế, dù
sinh sống tại thủ đô Hà Nội - nơi văn minh
nhất với những kiến thức thông tin được
tuyên truyền phổ biến rộng rãi hàng ngày.
Những trường hợp bệnh lý nặng nói chung
và tim mạch nói riêng, thường sử dụng
những kỹ thuật cao, chuyên sâu, chi phí đắt
đỏ, nếu không có BHYT sẽ rất tốn kém, đặc

Rất nhiều bệnh nhân với bệnh lý nặng nhập viện nhưng lại không có BHYT,
gánh nặng tài chính chi trả cho các kỹ thuật cao là rất lớn.
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Bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm giảm thiểu các chi phí chăm sóc sức khỏe.

biệt với người bệnh làm nghề tự do, kinh tế
không dư giả, sẽ trở thành gánh nặng cho
gia đình.
Việc mua BHYT là vô cùng cần thiết, khi mắc
bệnh phải cấp cứu thì cho dù trái tuyến, bệnh
nhân thuộc diện cấp cứu vẫn được bảo hiểm
y tế chi trả gần như hoàn toàn, chỉ phải tự trả
rất ít.

là bảo vệ sức khỏe cho chính mình và tránh
gánh nặng kinh tế cho gia đình. Đặc biệt với
độ tuổi trung niên ngoài 40 trở đi, cơ thể bắt
đầu phát triển nhiều bệnh lý mạn tính, thì sự
bảo vệ cho bản thân lại càng cần thiết hơn
bao giờ hết.

Đặt lên bàn cân so sánh, chúng ta có thể dễ
dàng nhận thấy, số tiền tham gia BHYT tự
nguyện chỉ từ 600.000 – 800.000 VNĐ trong
1 năm, còn chi phí 1 lần can thiệp tim mạch
thông thường hết từ 60 đến 100 triệu đồng
nếu không có BHYT, con số này tính ra gấp
hơn 100 lần chi phí đóng bảo hiểm.

Có thể nói, mặc dù mỗi ngày mỗi giờ, các biện
pháp tuyên truyền chăm sóc bảo vệ sức khỏe
vẫn đang diễn ra, tuy nhiên còn rất nhiều
người dân chưa nhận thức được những lợi ích
của việc quan tâm thăm khám sức khỏe định
kỳ cũng như tham gia BHYT để đảm bảo cho
cuộc sống bản thân. Chính vì vậy, việc tuyên
truyền, thuyết phục mọi người tham gia bảo
hiểm y tế là hành động vì gia đình và cộng
đồng, xã hội.

Như vậy, nếu bạn không có BHYT, thì 1 lần
chi trả can thiệp mạch sẽ bằng số tiền bạn
có thể đóng bảo hiểm 100 năm. Đây chính

Mai Chi - Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108
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Y HỌC VÀ CUỘC SỐNG

HÃY CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ MŨI HỌNG CỦA BẠN
TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19
1. Tại sao phải bảo vệ mũi họng?
Vì mũi họng chính là nơi virus bắt đầu xâm
nhập vào cơ thể bạn theo hai cách chính:
Lây lan qua đường tiếp xúc gần với người
bị bệnh.

Các giọt bắn từ đường hô hấp người bị bệnh
phát tán ra có thể rơi trên các bề mặt và đồ
vật. Một người có thể bị nhiễm COVID-19
khi chạm vào bề mặt hoặc đồ vật có dính
virus trên đó và sau đó chạm vào miệng, mũi
hoặc mắt của mình.
2. Làm thế nào để bảo vệ mũi họng
trước Covid?
Hiểu được cách lây lan của COVID-19, chúng
ta càng hiểu rõ hơn khuyến cáo 5K của Chính
phủ và Bộ Y tế.

Lây lan khi tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm bẩn

Khi những người nhiễm COVID-19 ho, hắt
hơi, ca hát, trò chuyện hoặc hít thở, họ sẽ tạo
ra các giọt bắn từ đường hô hấp. Các giọt này
có kích thước thay đổi từ to tới rất nhỏ. Người
bình thường khi tiếp xúc gần với người nhiễm
COVID-19 sẽ có nguy cơ hít vào các giọt bắn
này. Từ đó, virus gây bệnh theo giọt bắn sẽ
xâm nhập qua các màng nhầy bên trong mũi
và miệng vào cơ thể.

2.1. Để tránh bị lây lan virus qua con đường tiếp
xúc gần, các bạn nên:
Không tập trung đông người:
Đây là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả
nhất để tránh gặp phải nguồn lây Covid-19.
Trong trường hợp không thể tránh tiếp xúc
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người khác, nên ưu tiên chọn môi trường
ngoài trời, hoặc phòng rộng, có thông thoáng
không khí tốt để giảm nồng độ giọt bắn.
Giữ Khoảng cách trong trường hợp bạn
không thể tránh việc tập trung đông người.
Khoảng cách tốt nhất là trên 1 mét với không
gian ở ngoài trời. Lớn hơn 1 mét khi tiếp xúc
trong các không gian kín. Nói chung, khoảng
cách càng xa càng tốt. Thời gian trong đám
đông càng ngắn càng giảm nguy cơ mắc
Covid-19.

Không có khuyến cáo của bất kì tổ chức y
tế hay cơ quan chức năng về việc sử dụng
các dung dịch nước muối hoặc các chất sát
khuẩn mũi, họng để phòng tránh Covid-19.
Mặc dù nhiều nghiên cứu của các hãng dược
phẩm khẳng định việc tiêu diệt virus trong
miệng khi sử dụng các chất súc họng, các
chuyên gia cho rằng bạn nên thận trọng khi
tiếp nhận các thông tin này. Khi bạn áp dụng
đầy đủ và tốt các biện pháp đã được khuyến
cáo phía trên, rửa mũi hay xúc họng hàng
ngày là không thực sự cần thiết.

Khẩu trang: Đeo khẩu trang bất kì khi nào
tiếp xúc với người khác. Khẩu trang phải che
kín mũi, miệng và cằm. Giặt khẩu trang hàng
ngày nếu dùng khẩu trang vải hoặc thay thế
khẩu trang mới nếu sử dụng khẩu trang y tế.
2.2. Để tránh bị lây lan Covid-19 qua tiếp xúc bề
mặt, các bạn nên:
Định kì làm sạch và Khử khuẩn các bề mặt
tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa,
điện thoại, máy tính, điều khiển, các bề mặt
bàn, ghế….
Hạn chế dùng ngón tay chạm, tiếp xúc với
các bề mặt tiếp xúc tại nơi công cộng. Ví
dụ dùng khuỷu ngón tay ấn nút thang máy,
mở cửa bằng khuỷu tay hoặc đẩy bằng
cẳng tay…
Khử khuẩn tay hoặc rửa tay với xà phòng
sau khi chạm vào các bề mặt tiếp xúc tại nơi
công cộng.

Có nên ăn tỏi tươi để phòng chống Covid-19?
Đây là một kinh nghiệm mang tính dân gian
giúp phòng chống bệnh tật nói chung và
cúm nói riêng. Tỏi được chứng minh là loại
thực phẩm giúp sản sinh một số chất kháng
sinh tự nhiên. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế
thế giới WHO, không có bằng chứng về việc
ăn tỏi có thể phòng chống được Covid-19.

Không cho tay lên mắt, mũi, miệng vì có thể
đưa virus xâm nhập vào cơ thể.
Khi ho, hắt hơi nên che mũi miệng bằng
khuỷu tay, không che bằng bàn tay, có nguy
cơ dùng tay bẩn lan truyền virus ra môi
trường tiếp xúc xung quanh.
3. Một số câu hỏi thường gặp
Có nên rửa mũi hay súc họng hàng ngày bằng
các dung dịch nước muối hay chất sát khuẩn
để phòng chống Covid-19?

ThS Nguyễn Thị Phương Thảo
PT. Phó chủ nhiệm Khoa Tai Mũi Họng
Bệnh viện TWQĐ 108
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CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU GHÉP GAN
Số lượng bệnh nhân được ghép gan tại Việt
Nam ngày càng tăng, vì vậy, việc điều trị,
theo dõi sau ghép vô cùng quan trọng, giúp
nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài
thời gian sống của tạng ghép.
Ghép gan là phẫu thuật mà gan bị bệnh
sẽ được thay thế bằng gan khoẻ mạnh,
có thể từ người cho chết não hoặc người
cho sống. Hiện nay, ghép gan được coi là
phương pháp điều trị duy nhất đem lại sự
sống cũng như kéo dài thời gian sống thêm
cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý như: xơ
gan giai đoạn mất bù, suy gan cấp, ung thư
gan, các bệnh rối loạn chuyển hoá… Sau
khi được ghép gan, việc chăm sóc bệnh
nhân vô cùng quan trọng.
Khám ngoại trú
Bệnh nhân phải tái khám ít nhất 1 lần mỗi
tuần trong vòng 1 tháng đầu tiên sau khi
xuất viện. Mỗi đợt khám, bác sĩ sẽ kiểm tra,
đánh giá quá trình hồi phục của bệnh nhân;
đồng thời điều chỉnh các thuốc chống thải
ghép để đạt hiệu quả tối ưu. Sau 1 tháng đầu
tiên, số lần khám sẽ được điều chỉnh dựa vào
tình trạng bệnh.

Đeo khẩu trang
Đeo khẩu trang là một việc làm quan trọng,
cần thực hiện ngay sau ghép gan. Bạn nên
đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà trong 3
tháng đầu sau phẫu thuật. Nếu đang điều trị
thải ghép, bạn cần duy trì lại thói quen đeo
khẩu trang.
Chăm sóc vết mổ
Khi thấy khỏe trở lại, bạn có thể tắm:
Sử dụng xà phòng và nước ngay trên vị trí
vết mổ.
Sau khi tắm, thay băng, nhất là những miếng
gạc phủ trên vết thương hở.
Vết mổ có thể gây ngứa, hơi tê, có thể tím và/
hoặc đau.
Cắt chỉ tại Bệnh viện từ 2 - 3 tuần sau
phẫu thuật.
Rửa tay
Rửa tay thường xuyên là phương pháp hiệu
quả nhất để ngăn chặn nhiễm khuẩn. Sử
dụng xà phòng kháng khuẩn hoặc nước sát
khuẩn tay có chứa cồn.

Thăm khám bệnh nhân sau ghép gan

20

SỐ

9

NĂM

2021

Công việc làm vườn
Tránh tiếp xúc với cây cối hay đất trong 3
tháng sau ghép. Bạn không cần bỏ tất cả cây
trồng trong nhà nhưng không nên đặt nó
trong phòng khách hay phòng ngủ. Sau 3
tháng, bạn có thể đeo găng tay và khẩu trang
để làm vườn. Cắt cỏ, kể cả dùng máy hay các
thiết bị cắt không được khuyến cáo cho đến
tháng thứ 6 sau ghép.
Hoạt động tình dục
Khi đã hồi phục sức khỏe, bạn có thể trở lại
hoạt động tình dục bình thường. Tránh mang
thai hoặc khiến cho bạn tình của mình mang
thai sau khi bạn trải qua phẫu thuật ghép.
Tác dụng của thuốc ức chế miễn dịch trên
bào thai vẫn chưa được kiểm nghiệm. Luôn
tuân thủ các biện pháp an toàn khi quan hệ
tình dục để tránh nguy cơ mắc các bệnh lây
truyền qua đường tình dục.
Chế độ ăn lành mạnh
Duy trì chế độ ăn lành mạnh, ít chất béo,
nhiều hoa quả và rau xanh. Nên ăn những
loại rau quả tươi nhưng nhớ rửa thật kỹ trước
khi sử dụng. Không ăn cá tươi. Các loại thịt
nên được nấu chín kỹ. Tránh hoàn toàn bưởi
và nước ép bưởi.
Tăng cân
Tăng cân là vấn đề phổ biến sau ghép. Đây
là kết quả của việc tăng cảm giác thèm ăn
do tác dụng của thuốc steroid. Loại bỏ gần
như tất cả mỡ hoặc các chất béo và các thực
phẩm chiên dầu từ những bữa ăn hằng ngày
của bạn sẽ giúp kiểm soát vấn đề cũng như
lượng cholesterol. Bạn cần gặp chuyên gia
dinh dưỡng nếu việc tăng cân trở nên nghiêm trọng.
Tụt cân
Tụt cân cũng là điều phổ biến xảy ra sau
ghép. Một vài bệnh nhân mất cảm giác thèm

ăn. Thuốc và thể trạng yếu có thể là nguyên
nhân gây mất cảm giác thèm ăn. Bạn nên
chia nhỏ thành 5 - 6 bữa một ngày hơn là 3
bữa chính sẽ rất hữu ích.
Chuyên gia dinh dưỡng
Bạn cần gặp chuyên gia dinh dưỡng nếu
việc tụt cân trở nên nghiêm trọng. Sau ghép
không cần duy trì chế độ ăn đặc biệt. Đôi khi,
bệnh nhân sẽ gặp vấn đề trong việc kiểm soát
đường huyết bởi đang điều trị thuốc steroid.
Đội ngũ ghép tạng sẽ tham khảo những thay
đổi của chuyên gia dinh dưỡng mà bạn cần
tuân thủ.
Trách nhiệm của người chăm sóc
Bạn cần có ít nhất 1 người chăm sóc để giúp
đỡ bạn sau ghép. Người đó cần: Có mặt tại
bệnh viện trước khi bạn xuất viện. Các điều
phối viên, điều dưỡng của trung tâm ghép
sẽ giáo dục sức khỏe cho bạn và người
chăm sóc bạn. Ở cạnh bạn 24 giờ/ngày, 7
ngày/tuần trong 4 - 6 tuần sau phẫu thuật.
Chuẩn bị phương tiện di chuyển đến trung
tâm ghép 2 lần/tuần và khi cần thiết. Thực
hiện các công việc hằng ngày như đi siêu
thị, lấy thuốc từ dược sỹ, giặt đồ, di chuyển
đến trung tâm ghép khi có cuộc hẹn không
theo lịch, cấp cứu và bất cứ việc gì khác khi
cần. Đảm bảo bạn uống thuốc theo đơn, bao
gồm cả việc tiêm Insulin (nếu có). Kiểm tra và
ghi lại huyết áp, nồng độ đường huyết, nhiệt
độ và cân nặng hằng ngày của bạn. Hỗ trợ
chuẩn bị bữa ăn, tắm, chăm sóc và thay băng
vết mổ (nếu cần). Khuyến khích bạn bổ sung
nước đầy đủ và ăn các thực phẩm lành mạnh
để tránh mất nước. Khuyến khích và hỗ trợ
bạn tập thể dục nhẹ nhàng hằng ngày. Đảm
bảo bạn luôn đeo khẩu trang. Thông báo với
trung tâm ghép khi có bất cứ điều gì xảy ra.

TS. Vũ Văn Quang
PCN Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy,
Bệnh viện TWQĐ 108
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ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TELEMEDICINE
TRONG CẤP CỨU VIÊM RUỘT THỪA CẤP
TẠI BỆNH XÁ ĐẢO SONG TỬ TÂY

Ngày 23/2, qua hệ thống Telemedicine, các
thầy thuốc Bệnh viện TWQĐ 108 đã chỉ đạo,
hỗ trợ các bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây
phẫu thuật cho bệnh nhân H.T.T, 33 tuổi,
cán bộ của đảo Song Tử Tây với chẩn đoán
viêm ruột thừa cấp giờ thứ 20.
Theo lời kể của bệnh nhân, vào tối ngày 22/2,
bệnh nhân thấy đau âm ỉ vùng hố chậu phải.
Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh xá đảo
Song Tử Tây trong tình trạng đau bụng tăng
dần, bụng không chướng, không sốt.
Đại úy Nguyễn Đình Phong – Bác sĩ của Bệnh
viện TWQĐ 108 tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây
(Trường Sa), đồng thời là phẫu thuật viên
chính của ca mổ cho biết: “Sau khi theo dõi
bệnh nhân, đến 15h00 chiều ngày 23/2, chúng
tôi thấy bệnh nhân có sốt nhẹ, phản ứng phúc
mạc rõ hơn, bụng có chướng nhẹ. Với những
biểu hiện như vậy, chúng tôi đã xin ý kiến và
kết nối với các chuyên gia của Bệnh viện TWQĐ
108 để được chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi
đã triển khai phẫu thuật mổ mở cắt ruột thừa
cho bệnh nhân.”
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Phẫu thuật cho bệnh nhân viêm ruột thừa cấp
tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây

Do được duy trì sẵn sàng chiến đấu 24/7, nên
chỉ 30 phút chuẩn bị sau khi có yêu cầu, hệ
thống telemedicine đã được kết nối cùng các
chuyên gia hỗ trợ kịp thời cho Bệnh xá đảo
Song Tử Tây.
Ứng dụng hệ thống Telemedicine để chỉ
đạo, hỗ trợ Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong
giai đoạn dịch COVID-19
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong 1 tiếng
đồng hồ. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân
ổn định, hồi phục tốt.

Bệnh viện TWQĐ 108 áp dụng hội chẩn trực
tuyến thông qua hệ thống Telemedicine để
chỉ đạo, hỗ trợ chẩn đoán, điều trị cho các
tuyến bệnh viện ở vùng sâu xa, vùng núi,…
nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19
diễn ra phức tạp. Được biết, cách đây 15
năm, Bệnh viện TWQĐ 108 đã triển khai áp
dụng hệ thống Telemedicine. Ban đầu, hệ
thống còn khá đơn sơ nhưng Bệnh viện đã
kết nối để cấp cứu, phối hợp chỉ đạo và điều
trị cho người bệnh ở một số điểm cầu như:
các bệnh xá trên quần đảo Trường Sa, đảo
Thổ Chu của vùng biển Tây Nam, Bệnh viện
TW 103 QĐND Lào…

Một số hình ảnh thông qua telemedicine để
hỗ trợ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân ở một
số bệnh viện.

Thông qua hệ thống Telemedicine, các bác sĩ
của Bệnh viện TWQĐ 108 đã hỗ trợ kịp thời,
hội chẩn và phẫu thuật nhiều chiến sĩ và ngư
dân bị bệnh, tai nạn để không ảnh hưởng tới
tính mạng và sức khỏe; đỡ đẻ cho cháu bé
đầu tiên ra đời trên quần đảo Trường Sa…
Hệ thống telemedicine là “cây cầu” gắn kết
thường xuyên giữa các Bệnh viện, là “cánh
tay nối dài” giúp các thầy thuốc cứu chữa cho
bệnh nhân với khoảng cách hàng nghìn km.

Lan Hương - Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108
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PHỐI HợP CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN
TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý tim mạch
nguy hiểm thường gặp ở các nước phát
triển và cả các nước đang phát triển như ở
Việt Nam. Mặc dù tỷ lệ tử vong do nhồi máu
cơ tim có giảm so với trước đây nhờ những
tiến bộ về chẩn đoán và điều trị, tuy nhiên
hậu quả và biến chứng sau nhồi máu cơ tim
vẫn là một vấn đề đáng lo ngại nếu không
được cấp cứu kịp thời. Đặc biệt trong những
tình huống khẩn cấp thì sự quyết định chính
xác, kịp thời là vô cùng quan trọng. Thời gian
vừa qua Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận
nhiều ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp có biến
chứng sốc tim, ngừng tuần hoàn. Sự phối
hợp cấp cứu “chuỗi sống còn” của các khoa
trong Bệnh viện đã mang lại cuộc sống cho
người bệnh bằng sự chính xác, quyết đoán
và linh hoạt.

Bệnh nhân H.C sinh năm 1978 tại Hà Nội, là
nhân viên giao hàng (shipper) có tiền sử hút
thuốc lá nhiều năm. Khi đang trên đường
làm việc, cảm thấy tức ngực khó thở đột
ngột nên anh C đã một mình vào khám tại
khoa Cấp cứu (C1-3), Bệnh viện TWQĐ 108.
Tại đây, khi đang làm thủ tục đăng ký khám
thì anh C đột ngột ngừng tuần hoàn, thở
ngáp, hôn mê. Ngay lập tức anh được các
nhân viên y tế thực hiện cấp cứu ép tim, hội
chẩn liên khoa và can thiệp mạch vành cấp
cứu sau đó chuyển về khoa Hồi sức tim mạch
điều trị. Anh C được chẩn đoán nhồi máu cơ
tim cấp tắc hoàn toàn động mạch liên thất
trước – một nhánh mạch lớn nuôi dưỡng quả
tim, nếu kéo dài thời gian và đợi đủ các thủ
tục hành chính, tài chính thì cơ hội cứu tính
mạng của anh sẽ thấp hơn, do hoại tử cơ tim

“Chuỗi sống còn” cấp cứu ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện TWQĐ 108
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tiến triển, và để lại hậu quả nặng nề về sau
bởi vì với nhồi máu cơ tim thời gian chính là
vàng, càng tái thông sớm mạch máu bị tắc
thì càng nhiều tế bào cơ tim sẽ được cứu.
Với các trường hợp can thiệp cấp cứu, cần
phải có sự đồng thuận và ký giấy cam đoan
từ phía người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, anh
C đến khám một mình không có người thân
đi cùng, anh cũng không có Bảo hiểm y tế,
nghề nghiệp không ổn định, tình trạng bệnh
nguy kịch, thủ thuật nhiều rủi ro, chi phí điều
trị lớn. Đứng giữa sự lựa chọn, một bên là tính
mạng của người bệnh, một bên là thủ tục
hành chính, tài chính thì các bác sĩ đã ngay lập
tức quyết định bằng mọi cách cứu chữa cho
người bệnh. Các y bác sĩ khoa Cấp cứu đã tìm
mọi cách liên lạc với gia đình anh C; không
thể chờ đợi họ có mặt trực tiếp, các bác sĩ đã
thuyết phục được gia đình (qua ghi âm trên
điện thoại) đồng thuận thực hiện can thiệp tái
thông động mạch vành và hồi sức. Nhận được
sự đồng ý, các bác sĩ Khoa Can thiệp tim mạch
và Khoa Hồi sức Tim mạch đã nhanh chóng
cấp cứu bệnh nhân, anh C vừa thở máy, vừa
dùng thuốc cấp cứu, vừa ép tim, đồng thời
can thiệp đặt stent tái thông động mạch vành.
Tại Khoa Hồi sức tim mạch, các thông số chức
năng của anh C nhanh chóng cải thiện, giảm
dần các thuốc vận mạch, an thần…
Ngày hôm sau, ý thức anh C đã hồi phục
hoàn toàn, anh được rút ống nội khí quản,
giảm dần các thuốc hồi sức tim mạch. Chức
năng các cơ quan khác của anh hoàn toàn ổn
định và ra viện sau 5 ngày điều trị với niềm
vui trọn vẹn của gia đình.

Bác sĩ Phạm Văn Chính Khoa Hồi sức Tim mạch,
người điều trị cho bệnh nhân cho biết “Đối với
bệnh nhân ngừng tim, yêu cầu đầu tiên là phải
ép tim ngay lập tức và phải đảm bảo cấp cứu có
chất lượng, kỹ thuật tốt thì bệnh nhân mới có cơ
hội hồi phục được nhịp tim và tránh được tổn
thương não; đồng thời phải tìm nguyên nhân và
giải quyết được nguyên nhân đúng cách thì mới
có kết quả điều trị tối ưu, hạn chế những biến
chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của
người bệnh”.
Sau khi nghe các bác sĩ kể lại về những gì mình
đã trải qua, anh C xúc động chia sẻ:“Trước đây
tôi cũng biết mình có tăng huyết áp và có sử
dụng thuốc. Tuy nhiên, buổi sáng hôm đó đột
ngột cảm thấy đau ngực tôi liền đến Bệnh viện
khám, vào đến đây là ngất đi không biết gì nữa.
khi tỉnh dậy, tôi rất bàng hoàng và rất xúc động
khi nghe bác sĩ kể lại mọi chuyện. Bởi lẽ khi tôi
ngất đi, toàn bộ cuộc sống của tôi đã phó thác
hoàn toàn cho các bác sĩ. Đến thời điểm này,
tôi muốn gửi đến các bác sĩ lời cảm ơn chân
thành nhất, bởi lẽ tôi cảm thấy như bản thân
mình được sinh ra một lần nữa.”
Có thể nói anh C vô cùng may mắn khi lựa
chọn đến Bệnh viện TWQĐ 108. Với sự nhạy
bén, tức thời cũng như quyết tâm lớn của các
bác sĩ đã hiện thực hóa may mắn cấp cứu kịp
thời người bệnh trong một hoàn cảnh rất đặc
biệt. Hơn nữa, đây còn minh chứng cho hiệu
quả phối hợp, hiệp đồng trong “Chuỗi sống
còn” cấp cứu nội viện. Cụ thể là sự phối hợp
nhanh chóng, chặt chẽ giữa Khoa Cấp cứu,
Khoa Hồi sức Tim mạch và Khoa can thiệp tim
mạch, một hệ thống liên hoàn cùng trình độ
chuyên nghiệp đã mang lại những kết quả
tốt đẹp dành cho người bệnh và gia đình họ.
Các bác sĩ sẵn sàng nhận về phía mình rủi ro
cả về pháp lý và tài chính để giành lại sự sống
cho người bệnh thân yêu, trả lại cho gia đình
bệnh nhân một người chồng, một người cha,
trả lại cho xã hội một công dân để tiếp tục
tham gia vào lực lượng lao động xã hội.

TS Đặng Việt Đức, BS Phạm Văn Chính Khoa Hồi sức tim mạch
Mai Chi - Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108

Các bác sĩ thăm khám cho anh C
sau khi rút ống nội khí quản
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ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG CONG VẹO CỘT SỐNG
DO DỊ TẬT NỬA ĐỐT SỐNG ở CHÁU BÉ 3 TUổI
Vẹo cột sống bẩm sinh là một bệnh lý ảnh
hưởng đến chất lượng cuộc sống và có thể
đe dọa đến tính mạng của người bệnh.
Chính vì vậy theo dõi và tiến hành phẫu
thuật, điều trị kịp thời là điều vô cùng cần
thiết. Đầu năm 2021, Bệnh viện TWQĐ 108
đã phẫu thuật thành công cho một ca vẹo
cột sống bẩm sinh đặc biệt, đây không chỉ
là thành công của Bệnh viện mà còn là mốc
đáng nhớ, mở ra cánh cửa mới cho cuộc
sống của bệnh nhi sau này
Thời gian vừa qua, Khoa Chấn thương - Chỉnh
hình Cột sống tiếp nhận điều trị bệnh nhi B.Đ
3 tuổi đến từ Thanh Hóa. Cháu bé được bố mẹ
phát hiện có bất thường tại cột sống khi tầm
2 tuổi và đưa đi khám, được chẩn đoán là vẹo
cột sống ngực - thắt lưng bẩm sinh mức độ lớn
do dị tật nửa đốt sống L1. Cháu bé vẫn đi lại
được nhưng cột sống lệch vẹo, cúi ngửa khó
khăn, hạn chế vận động do đau lưng. Nhưng
vì tình trạng biến dạng cột sống của cháu B.Đ
đã là mức độ nặng, góc vẹo 66 độ, nếu trì hoãn
mổ đợi khi cháu được 6 tuổi trở lên thì không
thể phẫu thuật nắn chỉnh được vẹo cột sống.
Chính vì vậy, các bác sĩ đã nghiên cứu và quyết
tâm tiến hành gây mê hồi sức và phẫu thuật
nắn chỉnh được biến dạng cột sống của cháu.

gù vẹo cột sống rất dao động tùy theo vị trí
đốt sống phát triển bất thường. Một số trẻ có
đường cong vẹo ổn định và không thay đổi
theo thời gian, trong khi đó có trẻ em biến
dạng vẹo tiến triển không ngừng. Thông
thường, các bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình cột
sống sẽ theo dõi tiến triển của đường cong
vẹo bằng cách chụp X-quang cứ 6 tháng một
lần. Nếu góc vẹo cột sống tiến triển thì cũng
cố gắng trì hoãn phẫu thuật đến khi các cháu
bé được trên 6 tuổi. Vì khi đó, các cháu bé đủ
lớn để gây mê hồi sức và phẫu thuật an toàn
hơn. Tuy nhiên, cũng có những dị tật cột sống
ngay từ rất sớm đã gây ra biến dạng rất lớn
của cột sống nên cần phải can thiệp điều trị
phẫu thuật sớm để ngăn chặn và nắn chỉnh
biến dạng. Trong trường hợp này, những tai
biến biến chứng của phẫu thuật và gây mê hồi
sức sẽ cao hơn.

Hình ảnh phim chụp cột sống bệnh nhi B.Đ sau khi mổ,
đã được nắn chỉnh vẹo cột sống.

Hình ảnh phim chụp cột sống bệnh nhi B.Đ bị vẹo ngực –
thắt lưng bẩm sinh mức độ lớn do dị tật nửa đốt sống L1
trước khi mổ

Vẹo cột sống bẩm sinh là biến dạng vẹo của
cột sống do sự phát triển bất thường của cột
sống ngay từ khi trẻ em sinh ra. Hai nguyên
nhân chính của vẹo cột sống bẩm sinh là bất
thường về sự phân chia đốt sống, bất thường
về hình thành đốt sống hoặc kết hợp cả hai
nguyên nhân. Mức độ tiến triển biến dạng
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Bác sĩ điều trị Nguyễn Duy Thụy nhận định:
“Trường hợp của bệnh nhi B.Đ là một trường
hợp đặc biệt vì nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay
tại Khoa Phẫu thuật Cột sống, kèm theo bệnh lí
phức tạp của cột sống. Các bác sĩ của Khoa đã
xác định có rất nhiều khó khăn, thách thức đối
với cả phẫu thuật và gây mê hồi sức”.
Về mặt phẫu thuật, đây là trường hợp cháu
bé còn rất nhỏ tuổi nhưng đã có biến dạng
cột sống rất lớn, góc vẹo cột sống T11-L2 66
độ, có dị tật nửa thân đốt L1 bên phải, thiểu
sản cuống sống T12 bên phải. Do vậy, tính
chất cuộc phẫu thuật rất phức tạp. Để nắn
chỉnh được tối đa biến dạng vẹo này thì cần
phải cắt được phần thân đốt dị tật và cố định
cột sống tương đối dài từ T10-L3. Như vậy,

có nhiều vấn đề trong phẫu thuật như: khả
năng mất máu lớn trong mổ, nguy cơ làm tổn
thương tủy - rễ thần kinh có thể dẫn đến liệt
chân, bộc lộ vết mổ rộng, bắt nhiều vít vào
cột sống trên bệnh nhân nhi, 12 kg. Ngoài ra,
không có loại vít cột sống dành riêng cho trẻ
em, các mũ vít khá lớn với bệnh nhân nhi.

mổ, cháu bé được rút ống nội khí quản, tỉnh
lại ngay, nói chuyện được và không đau, hai
chân vận động tốt trong niềm vui của toàn
bộ ekip phẫu thuật viên và gây mê hồi sức.
Mẹ bệnh nhi B.Đ chia sẻ: “Sau khi gia đình phát
hiện ra căn bệnh của cháu. Mặc dù đã đưa đến
một số bệnh viện nhưng không thể tiến hành
phẫu thuật. Qua thông tin trên truyền hình, gia
đình biết đến Bệnh viện TWQĐ 108 đã có những
ca thành công với căn bệnh này nên chúng tôi
đã quyết định cho cháu đến đây chữa bệnh.
Quả thật, khi tiếp xúc và chứng kiến tấm chân
tình của các bác sĩ nơi đây, tôi vô cùng xúc
động. Tôi cảm thấy mình đã có một quyết định
đúng đắn khi đến Bệnh viện TWQĐ 108”.

Bệnh nhi B.Đ được các bác sĩ thường xuyên theo dõi
và chăm sóc trong thời gian nằm điều trị tại Khoa.

Về gây mê hồi sức, cháu mới chỉ có 3 tuổi,
nặng chỉ 12 kg. Đây là thách thức lớn nhất
với chuyên ngành gây mê hồi sức. Trước hết,
gây mê hồi sức trong phẫu thuật chỉnh hình
gù vẹo cột sống là một gây mê khó, đòi hỏi
người bác sĩ gây mê cần chuẩn bị chu đáo,
theo dõi sát và phán đoán, xử lý tình huống
nhanh. Đối với bệnh nhân người lớn đã phức
tạp nhưng đối với trẻ em còn khó khăn hơn
nhiều. Bệnh nhân phải nằm sấp lâu gây ảnh
hưởng đến hô hấp, tuần hoàn. Kíp gây mê
hồi sức đã lên kế hoạch gây mê hồi sức cho
cháu chi tiết và cẩn thận, với mục tiêu gây
mê an toàn, chuẩn bị sẵn sàng để xử lý các
tình huống xảy ra trong phẫu thuật như mất
máu, rối loạn kiềm toan.... hay giảm đau sau
mổ tốt để có thể cho bệnh nhi tỉnh lại ngay
sau khi cuộc mổ kết thúc. Với phương pháp
gây mê nội khí quản, theo dõi huyết áp liên
tục bằng catheter động mạch quay, lập hai
đường truyền lớn, chỉnh tư thế phẫu thuật
hạn chế tì đè, ủ ấm và theo dõi thân nhiệt,
truyền dịch tính theo nhu cầu cơ bản, bù dịch
nhịn ăn uống... tất cả được làm một cách tỉ
mỉ và cẩn thận. Ca phẫu thuật diễn ra gần 4
tiếng, lượng máu mất nhiều, cần phải truyền
300ml khối hồng cầu và 150ml huyết tương
tươi, cân bằng toan hóa máu sau truyền máu,
điều chỉnh tất cả các chỉ số xét nghiệm và
chỉ số sinh tồn về trong giới hạn. Cuối cuộc

Với nụ cười tươi trên môi, B.Đ đã có thể bước những bước
chân tự tin sau ca phẫu thuật thành công cùng với mẹ và
bác sĩ Nguyễn Duy Thụy.

Bằng những kinh nghiệm, kỹ thuật và sự tận
tâm tận lực; cũng như sự phối kết hợp giữa các
bác sĩ của khoa cùng các bác sĩ gây mê hồi sức,
ca mổ đã thành công tốt đẹp. Sau mổ, bệnh nhi
đã được nắn chỉnh tốt biến dạng cong vẹo cột
sống, không có tổn thương thần kinh. Bệnh
nhi hồi phục thuận lợi, hai chân vận động bình
thường. Cháu đang tập ngồi và đi lại được, tiểu
tự chủ. Hình ảnh X-quang sau mổ cho thấy
biến dạng được nắn chỉnh rất tốt, còn giữ được
chức năng 3 đĩa đệm cuối cùng của cột sống
thắt lưng. Đây thực sự là một thành công lớn
của tập thể Khoa Chấn thương - Chỉnh hình Cột
sống (B1-D) và khoa Gây mê hồi sức (B5).

Bác sĩ Nguyễn Duy Thụy
Khoa Chấn thương - CH Cột sống
Bệnh viện TWQĐ 108
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TẬP VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI BỆNH
BỊ ĐÔNG CỨNG KHỚP VAI
Viêm quanh khớp vai thể đông cứng (shoulder frozen) là bệnh lí gây đau, hạn chế vận
động khớp vai làm ảnh hưởng đến chất
lượng cuộc sống người bệnh. Các bài tập vận
động khớp vai giúp cải thiện tình trạng bệnh
và trả lại đời sống sinh hoạt bình thường cho
người bệnh
Viêm quanh khớp vai thể đông cứng thường
gặp ở người từ 40- 60 tuổi, cả nam và nữ,
đứng hàng thứ hai trong nhóm bệnh lí viêm
quanh khớp vai. Nguyên nhân của tình trạng
này là do dính bao khớp ổ chảo - cánh tay,
không có tổn thương sụn và xương vùng
khớp vai, không do chấn thương mới, không
do vi khuẩn.
Triệu chứng lâm sàng của tình trạng viêm
quanh khớp vai thể đông cứng thường được
chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Đau khớp vai (vài tuần đến 6 tháng)
Người bệnh bị đau khớp vai kiểu viêm, đau
liên tục cả ngày, tăng lên khi vận động và
nửa đêm về sáng, dù nghỉ ngơi cũng không
đỡ đau; ban đầu đau âm ỉ nhẹ sau đau tăng
dần, có thể khiến người bệnh mất ngủ. Hạn
chế vận động khớp vai tăng dần, người bệnh
không thể chải đầu, gãi lưng, đưa tay ra
trước, sau đều hạn chế. Từ đó gây suy giảm
chất lượng cuộc sống của người bệnh.
- Giai đoạn 2: Khớp vai đông cứng (thường đau
vai tiến triển trên 6 tháng)
Tình trạng đau khớp vai tiến triển, người
bệnh không thể nâng tay lên hay dang tay,
không với tay lấy đồ được, giảm chức năng
vận động nghiêm trọng.
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- Giai đoạn 3: Tan đông (6-9 tháng)
Tầm vận động của khớp vai tăng dần nhưng
chậm trong nhiều tháng có khi đến hàng
năm, hoàn toàn tùy thuộc vào việc chăm chỉ
luyện tập các động tác cho khớp vai đông
cứng của người bệnh. Khả năng vận động
khớp vai tăng thì cảm giác đau lại trở lại mỗi
khi người bệnh cử động khớp vai, tuy nhiên
thường chỉ tăng đau trong tuần đầu tập
vận động khớp vai theo bài hướng dẫn của
chuyên khoa. Sau đó mức độ đau khớp vai sẽ
giảm dần, tình trạng đau nhức về đêm cũng
giảm rõ rệt giúp người bệnh ngủ tốt hơn.
Khi khả năng vận động khớp vai trở về bình
thường thì đau nhẹ khi vận động còn kéo dài
thêm một vài tháng.
Để cải thiện vận động khớp vai ở bệnh nhân
viêm quanh khớp vai thể đông cứng các bài
tập vật lý trị liệu, đặc biệt là các bài tập phục
hồi chức năng khớp vai ở giai đoạn sau can
thiệp tiêm nong tại chỗ là rất quan trọng.
Dưới đây là 2 bài tập khá hiệu quả cho các
bệnh nhân bị đông cứng khớp vai:
1. Bài tập con lắc
Tác dụng: giúp bóc tách các điểm dính của
bao khớp và gây dãn bao khớp vai, giúp cải
thiện tầm vận động của khớp vai.
Thực hiện: Bệnh nhân nằm sấp trên giường, vai
của bệnh nhân chìa ra ngoài thành giường. Tay
cầm quả tạ trọng lượng 1kg đung đưa con lắc
theo chiều dọc rồi sau đó theo chiều ngang với
thân mình. Chú ý khi đung đưa, khớp vai vẫn
thư giãn. Mỗi động tác đưa ngang hoặc đưa
dọc làm tối thiểu 30 lần hoặc tập cho đến khi
thấy đau nhiều ở khớp vai thì ngưng. Mỗi ngày
tập 2 lần với bài vận động này.

Bài tập con lắc ở tư thế nằm

Bài tập con lắc ở tư thế đứng

2. Bài tập theo tầm vận động của khớp vai
Tác dụng: Cải thiện tầm vận động khớp vai của bệnh nhân.
Thực hiện: Bệnh nhân đứng thẳng hoặc nằm ngửa, dùng tay không đau đỡ tay đau từ từ đưa
tay đau lên theo dọc thân người sao cho khuỷu tay luôn để thẳng, tiếp theo đưa tay vào trong
áp sát vào thành ngực, rồi đưa tay còn lại ra ngoài vuông góc với thân người.

Ở bài tập này người bệnh có thể dùng dụng cụ kết hợp: Người bệnh đứng hoặc ngồi 2 tay nắm
vào 2 đầu của một chiếc khăn mặt dài, sau đó vòng tay qua đầu ra sau lưng, 1 tay bên trên một
tay bên dưới, dùng sức kéo căng khăn mặt.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

TS.BS Vũ Thị Thanh Hoa, CN Nguyễn Thị Thùy Linh,
CN Nguyễn Thị Thúy Nga - Khoa Nội Cơ Xương Khớp
Mai Hằng - Truyền thông Bệnh viện
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CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG VÀ TẬP LUYỆN
PHÒNG NGỪA BỆNH UNG THƯ
Theo thống kê của Globocan năm 2018
cho thấy: toàn thế giới có 18,1 triệu người
mới mắc ung thư, trong đó có trên 9,5 triệu
người tử vong vì căn bệnh này.
Tại Mỹ, ung thư là nguyên nhân thứ hai gây
tử vong chỉ đứng sau bệnh tim mạch. Bệnh lý
ung thư không những làm giảm chất lượng

sống của người bệnh mà còn gây ảnh hưởng
đến cuộc sống của các thành viên trong gia
đình, người chăm sóc và bạn bè. Đối với
những người không hút thuốc, các yếu tố
nguy cơ quan trọng liên quan đến ung thư
bao gồm: trọng lượng cơ thể, chế độ ăn uống
và hoạt động thể chất.

Các yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan đến ung thư (nguồn ACS)

Các thống kê tại Mỹ cho thấy: Ít nhất 18% các
trường hợp ung thư và khoảng 16% các ca tử
vong do ung thư có liên quan đến thừa cân,
lười vận động, uống rượu hoặc dinh dưỡng
kém. Vì vậy, để phòng ngừa hiệu quả và đẩy
lùi nguy cơ mắc ung thư, hiệp hội ung thư
Mỹ ACS (American Cancer Society) đã đưa ra
những khuyến cáo cụ thể như sau:

• Ung thư tuyến tụy.
• Ung thư tuyến giáp.
• Đa u tủy xương, u màng não và tủy sống
(Meningioma).

1. Đạt được và duy trì cân nặng hợp lý
trong suốt cuộc đời
Hãy giữ cân nặng của bạn trong giới hạn khỏe
mạnh và tránh thừa cân khi trưởng thành.
Thừa cân hoặc béo phì có liên quan chặt chẽ
đến việc tăng nguy cơ mắc một số loại bệnh
ung thư, bao gồm:
• Ung thư vú (sau mãn kinh), nội mạc tử
cung, buồng trứng.
• Ung thư thực quản, dạ dày, đại trực tràng.
• Ung thư gan, thận.

30

SỐ

9

NĂM

2021

Đạt được và duy trì cân nặng hợp lý (Wheystore.vn)

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa
giảm cân và giảm nguy cơ mắc ung thư vú
(sau mãn kinh), nội mạc tử cung và một số loại
ung thư khác. Thống kê tại Mỹ cho thấy: Thừa
cân, béo phì được cho là một yếu tố nguy

cơ của hơn 50% ung thư nội mạc tử cung, là
nguyên nhân của khoảng 11% trường hợp
ung thư ở nữ và khoảng 5% trường hợp ung
thư ở nam giới.

• Ung thư đại tràng (tác động mạnh mẽ nhất).

Vì vậy, thừa cân là một yếu tố nguy cơ chính
của nhiều bệnh ung thư. Tuy nhiên, đánh giá
đầy đủ tác động của đại dịch béo phì hiện
nay đối với gánh nặng ung thư, bao gồm cả
ảnh hưởng lâu dài của bệnh béo phì bắt đầu
từ khi còn nhỏ vẫn chưa được hiểu rõ và đang
tiếp tục nghiên cứu.

• Ung thư dạ dày, thực quản.

2. Hoạt động thể chất
Lợi ích của hoạt động thể chất: Giúp giảm
nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm:

• Ung thư vú, nội mạc tử cung.
• Ung thư bàng quang.

Hoạt động tích cực có thể giúp duy trì cân
nặng lý tưởng, từ đó giúp giảm nguy cơ phát
triển các bệnh ung thư có liên quan đến thừa
cân và béo phì.
Ngoài ra, lối sống năng động cũng giúp
giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe khác
như: bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường và
loãng xương.

Ví dụ về hoạt động thể chất với cường độ vừa và cường độ mạnh
Hoạt động

Cường độ vừa phải

Tập luyện và

Đi bộ, khiêu vũ, đạp xe, trượt patin, cưỡi
ngựa, chèo thuyền, yoga

Chạy, đua xe đạp, nhảy aerobic, võ
thuật, nhảy dây, bơi lội.

Bóng chuyền, Golf, bóng bàn, bóng
chày, quần vợt đôi, trượt tuyết xuống
dốc

Bóng đá, bóng rổ, Hockey trên băng
hoặc sân cỏ, quần vợt đơn, trượt tuyết
đồng quê

Cắt cỏ, dọn dẹp và làm vườn

Đào, vác và kéo, nề, làm mộc

Đi bộ và leo cầu thang hàng ngày

Lao động chân tay nặng nhọc (lâm
nghiệp, xây dựng, chiến đấu)

thư giãn
Các môn thể
thao
Hoạt động
tại gia
Hoạt động nơi
làm việc

Khuyến cáo về cường độ hoạt động hàng
ngày, hàng tuần:
Người lớn: Nên tập 150-300 phút với cường
độ vừa phải hoặc 75-150 phút với cường độ
mạnh mỗi tuần (hoặc kết hợp cả hai). Đạt
được trên 300 phút là lý tưởng nhất. Khi kết
hợp với nhau, 1 phút hoạt động mạnh tương
đương với 2 phút hoạt động vừa phải.
Đối với những người có bệnh mạn tính hoặc
các yếu tố nguy cơ của bệnh tim nên tham
khảo bác sĩ trước khi bắt đầu các hoạt động
cường độ mạnh.

Cường độ mạnh mẽ

Trẻ em và thanh thiếu niên: Khuyến khích
vận động với cường độ vừa đến mạnh ít nhất
một giờ mỗi ngày, và các hoạt động tăng
cường về sức cơ ít nhất 3 ngày trong tuần.
Các hoạt động phải phù hợp với lứa tuổi, thú
vị và đa dạng, bao gồm các hoạt động thể
thao và thể dục ở trường, ở nhà và ở cộng
đồng. Để đạt được các mục tiêu trên cần có
các môn học giáo dục thể chất và hoạt động
ngoại khóa hàng ngày ở trường, và nên hạn
chế thời gian sử dụng các thiết bị (xem tivi,
điện thoại, máy tính…) ở nhà.
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Hạn chế thời gian ngồi
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy:
Ngồi nhiều làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu
đường týp 2, bệnh tim mạch, và một số loại
ung thư.
Những thay đổi trong lối sống và những tiến
bộ trong công nghệ đã khiến mọi người ít
hoạt động hơn và ngồi nhiều mỗi ngày do
thời gian sử dụng TV, máy tính và các thiết bị
khác tăng lên. Dưới đây là một số mẹo giúp
hạn chế thời gian ngồi nhiều:
• Hạn chế thời gian xem tivi và sử dụng hình
thức giải trí khác.
• Sử dụng máy đạp xe hoặc máy chạy bộ khi
bạn xem tivi.

3. Tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh ở
mọi lứa tuổi
Chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm:
• Thực phẩm có hàm lượng chất dinh dưỡng
cao giúp bạn đạt được và duy trì trọng
lượng cơ thể khỏe mạnh.
• Nhiều loại rau màu xanh đậm, đỏ và cam,
các loại đậu giàu chất xơ (đậu và đậu Hà
Lan) và những loại khác.
• Trái cây, đặc biệt là trái cây nguyên trái với
nhiều màu sắc.
• Ngũ cốc nguyên hạt.
Chế độ ăn lành mạnh giới hạn hoặc không
bao gồm:

• Sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy.

• Thịt đỏ và thịt chế biến (thịt xông khói, ướp
muối, lên men…).

• Nếu có thể, hãy đi bộ hoặc đi xe đạp đến
điểm cần đến.

• Đồ uống có đường hoặc chất tạo ngọt
năng lượng cao.

• Tập thể dục vào bữa trưa với đồng nghiệp,
gia đình hoặc bạn bè.

• Thực phẩm chế biến công nghiệp, đồ ăn
nhanh và các sản phẩm ngũ cốc tinh chế.

• Tập thể dục giữa giờ hoặc đi bộ ngắn tại
nơi làm việc giúp khỏe mạnh hơn.

Hạn chế đồ uống có cồn:

• Lên kế hoạch cho các hoạt động tích cực
hơn là các chuyến đi chỉ để ngắm cảnh.
• Đeo máy đếm bước chân mỗi ngày và tăng
số bước đi hàng ngày.
• Tham gia một đội chơi thể thao.
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Uống rượu là yếu tố nguy cơ gây ung thư
quan trọng thứ ba có thể phòng ngừa được
sau thuốc lá và béo phì. Rượu kết hợp với
thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư miệng,
thanh quản và thực quản gấp nhiều lần so với
việc uống rượu hoặc hút thuốc đơn thuần.

Khuyến cáo: Chỉ nên uống không quá 1 đơn
vị mỗi ngày đối với phụ nữ và 2 đơn vị đối
với đàn ông (1 đơn vị tính bằng 12 ounces
bia thông thường, 5 ounces rượu vang, hoặc
1,5 ounces rượu mạnh 40 độ chưng cất). Giới
hạn này không có nghĩa là bạn được uống
một lượng lớn hơn vào ít ngày hơn trong
tuần vì nó sẽ gây hại cho sức khỏe hơn.
Tóm lại, đối với mỗi cá nhân, việc duy trì cân
nặng tiêu chuẩn, hoạt động thể chất thường
xuyên, đủ cường độ, tuân thủ chế độ ăn
uống lành mạnh có ý nghĩa rất quan trọng
giúp phòng ngừa hiệu quả và đẩy lùi nguy cơ
mắc bệnh ung thư.

Duy trì cân nặng, hoạt động thể chất,
tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh rất quan trọng
trong phòng ngừa bệnh ung thư

Mọi nhu cầu về tư vấn phòng ngừa, chẩn
đoán, điều trị bệnh ung thư xin liên hệ với
Khoa Xạ trị - Xạ phẫu: Tầng hầm B2 Tòa nhà
Trung tâm, Viện Ung thư, Bệnh viện Trung
ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai
Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.62784163.

BSCK1 Nguyễn Anh Tuấn
Khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Viện Ung thư
Bệnh viện TWQĐ 108
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CẢNH BÁO NGUY CƠ XUẤT HUYẾT NÃO
ở NGƯỜI NGHIỆN RƯợU
Thời gian qua, Trung tâm Đột quỵ não Bệnh viện TWQĐ 108 thường xuyên tiếp
nhận người bệnh bị xuất huyết não do
nghiện rượu. Đây là tình trạng đáng báo
động bởi người bệnh có thể bị tàn phế,
thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu
kịp thời.
Xuất huyết não là tình trạng máu ở các động
mạch, tĩnh mạch não bị vỡ, máu chảy vào mô
não tạo thành ổ máu tụ; có thể vào khoang
dưới nhện, não thất. Xuất huyết não chiếm
15-20% trong số người bệnh đột quỵ. Nguyên
nhân chủ yếu gây ra xuất huyết não là do tăng
huyết áp, vỡ dị dạng bất thường mạch máu
não, rối loạn chức năng đông máu, bệnh thoái
hoá dạng tinh bột, ung thư và các nguyên
nhân khác.
Người bệnh xuất huyết não do nghiện rượu
đều có một quá trình lạm dụng rượu, bia kéo
dài gây tổn thương gan dẫn đến xuất huyết
não. Bệnh viện ghi nhận một số trường hợp
điển hình của tình trạng này như sau:
Người bệnh thứ 1: 54 tuổi, đến từ Nam Định có
tiền sử uống rượu trên 20 năm, mỗi ngày trên
200 ml rượu, điều trị xơ gan rượu nhiều năm
nay. Trước khi vào viện 1 ngày đột ngột hôn
mê, liệt nửa người trái được cấp cứu tại bệnh
viện tuyến trước sau đó chuyển lên Bệnh viện
TWQĐ 108 với tình trạng ý thức đã hôn mê,
da niêm mạc vàng xạm, siêu âm xơ gan, dịch
ổ bụng, xét nghiệm rối loạn chức năng đông
máu nặng, CT sọ não cho thấy xuất huyết não
lớn bán cầu não phải, người bệnh phải điều trị
tích cực.
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Hình CT sọ não của người bệnh 1

Người bệnh thứ 2: 40 tuổi ở Hà Nội, tiền sử
trên 20 năm uống rượu. Người bệnh được
đưa vào viện ngay trong giờ thứ 2 nhưng tình
trạng đã rất nặng, hôn mê sâu, giãn đồng tử,
da niêm mạc vàng xạm, bụng cổ trướng, siêu
âm dịch ổ bụng, rối loạn chức năng đông
máu, CT sọ não xuất huyết não lan toả hai
bán cầu, người bệnh phải điều trị tích cực.

Hình CT sọ não của người bệnh 2

Hai trường hợp trên cho thấy mức độ nguy
hiểm của việc lạm dụng rượu bia trong nhiều
năm, nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến
sức khỏe và đe dọa đến tính mạng của người
sử dụng.
Tại sao nghiện rượu lại tăng nguy cơ xuất
huyết não?

tới xuất huyết nhiều nơi trong đó có xuất
huyết não. Những trường hợp này thường rất
nặng do chảy máu lớn, không có chất đông
máu để tự cầm nên tỷ lệ tử vong và tàn phế
rất cao. Vậy nên mọi người không nên lạm
dụng rượu, bia để giảm nguy cơ không chỉ
bệnh gan mà còn rất nhiều bệnh nguy hiểm
khác như xuất huyết não.

Nguyên nhân gây viêm gan do rượu là quá
trình phân hủy rượu tạo ra các hóa chất độc
gây viêm, phá hủy tế bào gan. Theo thời gian
sẽ dẫn đến suy chức năng gan do rượu. Gan
là nơi tổng hợp các yếu tố đông máu, bệnh
gan nặng có thể làm giảm số lượng và chất
lượng tiểu cầu. Chính vì vậy, khi suy giảm các
chất đông máu và tiểu cầu do xơ gan sẽ dẫn

BS. Tạ Đức Thao
Trung tâm Đột quỵ não
Bệnh viện TWQĐ 108
Mai Hằng - Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108
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KHI NÀO NÊN CHỈNH NHA CHO TRẺ
Chỉnh nha hay còn gọi là niềng răng là một
loại điều trị chuyên sâu của nha khoa, thuộc
chuyên khoa chỉnh hình hàm mặt. Chỉnh nha
giúp chẩn đoán và điều trị các tình trạng sai
lệch khớp cắn do răng hoặc do cơ, do xương
như răng chen chúc, khớp cắn chéo, tình
trạng hô, móm, mất răng, rối loạn khớp thái
dương hàm. Chỉnh nha giúp làm thẳng răng,
điều chỉnh khớp cắn, cân bằng hệ thống cơ
xương khớp hàm mặt. Ngày này, xã hội càng
phát triển, nhu cầu về thẩm mỹ đóng vai trò
quan trọng và trở thành nguyên nhân chính
để bệnh nhân chỉnh nha. Và một trong các
câu hỏi quan trọng mà rất nhiều phụ huynh
quan tâm, đó chính là “khi nào thì có thể
chỉnh nha cho trẻ?”. Câu trả lời chính xác là
“đúng thời điểm”

Ví dụ, thời điểm dự đoán dậy thì của trẻ là còn
3 năm nữa, thì điều trị có thể bắt đầu tốt nhất
là trước 1 năm. Trẻ càng lớn, càng hợp tác và
ý thức, giúp điều trị có hiệu quả nhanh hơn,
trải nghiệm điều trị dễ dàng hơn.
Khi nào thì biết con tôi đến “điểm dậy thì”?

Như nào là “đúng thời điểm”?

Đúng thời điểm nghĩa là nếu bé có vấn đề về
xương như hô, móm do xương, thường do
các yếu tố di truyền (điều này có thể quan sát
ở bố mẹ bé hay người thân trong gia đình),
nếu có thì thời điểm can thiệp là “trước điểm
dậy thì” của trẻ. Còn nếu trẻ không có vấn đề
về xương thì thời điểm can thiệp tốt nhất là
sau khi trẻ dậy thì.
“Trước điểm dậy thì” là bao lâu?
Khi xét thời điểm trước dậy thì, ta phải xem
xét yếu tố trưởng thành của trẻ, ý thức của
trẻ với điều trị, tình trạng, thói quen giữ vệ
sinh răng miệng, sức khỏe tổng quát, cân
nặng. Với các khí cụ chỉnh xương, thường trẻ
phải mang ít nhất 16 tiếng/ ngày mới có tác
dụng, điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý,
dinh dưỡng của trẻ, mức độ hợp tác của trẻ.
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Để kiểm tra thời điểm dậy thì, bác sỹ có thể
dựa vào phim bàn tay hoặc quan sát hình
dáng đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng. Dự
đoán thời điểm dậy thì là một trong những
tiên đoán quan trọng cho trẻ, để quyết định
thời gian điều trị, sao cho nhanh nhất, hiệu
quả nhất và nhẹ nhàng nhất. Dĩ nhiên có
những chỉ định ngoại lệ cần điều trị sớm
như dị tật răng bẩm sinh, bệnh lý xương
hàm, hở hàm ếch, trẻ cần điều trị sớm để hỗ
trợ phẫu thuật sau này. Chỉ định tất nhiên
cần phối hợp và tham vấn các bác sĩ phẫu
thuật hàm mặt.
Còn nếu trẻ không có vấn đề về xương mà
chỉ là vấn đề về răng, trẻ cần theo dõi mọc
răng và chờ đợi.
Khi nào tôi cần đưa con đi khám chỉnh nha?
Chúng tôi dùng từ “khám chỉnh nha” thay vì
khám răng hay đi nha sĩ. Thời điểm đưa trẻ
đi khám răng tốt nhất là khi chiếc răng sữa

đầu tiên mọc và duy trì tái khám mỗi năm
1-2 lần. Còn khám chỉnh nha có một thời
điểm rất quan trọng, đó là “trước đỉnh tăng
trưởng”. Đây là lúc các bác sỹ có thể can thiệp
điều chỉnh xương cho trẻ, bởi chỉ cần qua giai
đoạn này, can thiệp chỉ có thể tác động lên
răng mà thôi, khi đó, những sai lệch về xương
nếu muốn điều chỉnh phải can thiệp phẫu
thuật. Chúng tôi gọi đây là “giai đoạn vàng”.

Nếu phụ huynh không biết khi nào là đỉnh
tăng trưởng thì có thể dựa vào tuổi của trẻ,
đối với bé gái là khoảng 9 tuổi, và bé trai là
khoảng 10 tuổi. Thời điểm này, nếu khám
thấy bé không có vấn đề gì sai lệch về xương,
điều trị chỉnh nha có thể chờ lại đến khi bé đã
dậy thi xong và mọc đủ răng (khoảng 12-13
tuổi). Bởi khi đó bé đã lớn hơn, biết tự chăm
sóc bản thân hơn và quan trọng là ít tái phát
sau điều trị.
Ngoài ra, có một số sai lệch về răng cũng
có thể được cân nhắc điều trị sớm, nhưng
các điều trị này thường ngắn, dễ chịu. Một
trong các chỉ định can thiệp chỉnh nha sớm
là chỉnh cắn chéo, xoay, nghiêng răng bất
thường, thiếu chỗ mọc răng. Chúng ta cần
phân biệt với tình trạng răng lệch lạc sinh
lý bình thường, ví dụ răng cửa hàm dưới
thường mọc vào phía trong các răng sữa khi
thay, nhưng chẳng bao lâu, sự cân bằng môi
má lưỡi sẽ giúp đẩy các răng cửa hàm dưới
ra ngoài, hay khe hở giữa hai răng cửa giữa
hàm trên sẽ đóng khít khi các răng cửa bên
vĩnh viễn mọc. Theo dõi thay răng đúng thời
điểm giúp hạn chế sự lệch lạc răng cho trẻ,
nhưng không hứa hẹn sẽ không cần chỉnh
nha sau này.

Vậy có cần chú ý gì khi con tôi chưa thay
răng sữa?
Nhiều phụ huynh cho rằng các răng sữa sẽ
thay đi nên không cần giữ gìn, điều đó là sai.
Bởi các răng sữa mất đi sớm sẽ làm mất chỗ
các răng mọc tiếp theo. Trường hợp thường
thấy là mất răng sữa số 5 sớm, răng vĩnh viễn
số 6 sẽ di chuyển ra trước gây mất chỗ của
răng 5 vĩnh viễn mọc sau này. Đây cũng là
trường hợp cần được giữ khoảng càng sớm
càng tốt.

Việc duy trì các răng trên cung hàm ngoài
giúp trẻ ăn nhai, còn giúp tăng kích thước
cung hàm do tác động của lưỡi. Mất răng sữa
sớm có thể làm cung hàm bé hẹp, làm thiếu
chỗ mọc răng.
Ngoài ra các thói quen xấu như mút ngón
tay, ngậm ti giả, bú bình, cắn môi, tật đẩy lưỡi
hay nuốt sai cũng cần được phát hiện sớm và
loại bỏ kịp thời.

Các y bác sĩ khoa Răng, Bệnh viện TWQĐ 108
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại khoa.

BS. Phạm Quỳnh Hương
Khoa Răng
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NHỮNG BƯỚC CHÂN CỦA
“NGƯỜI CUA”
Em nằm trong phòng điều trị nhìn ra ngoài
cửa sổ với cánh tay chi chít những vết tiêm
truyền, ngoài trời những chiếc lá vẫn còn
xanh tươi mặc dù mùa đông cũng đã gần kề.
Trong đầu em suy nghĩ miên man về cuộc
đời mình và số phận không may mắn trong
cuộc sống.
Quang 20 tuổi, quê Lạng Sơn, em bị viêm
cột sống dính khớp từ nhỏ, nay đã biến
dạng nặng nề. Theo lời kể của Quang, ngay
từ khi 4 tuổi em đã có một thân hình không
giống như các bạn khác, mọi người gọi em
là “Người cua” bởi cái dáng đi lòng khòng, lê
chân, chống gậy đu người ra phía trước của
em. Bố mẹ rất thương em, xoay sở tiền để em
trải qua 2 cuộc phẫu thuật khớp mong em
có được dáng đi bình thường, tuy nhiên tình
trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. Chân
em đau nhiều hơn, các cơ bị teo, mọi sinh
hoạt hàng ngày em đều phải nhờ trợ giúp
của bố mẹ, việc học của em cũng dang dở.

hướng dẫn tập Phục Hồi Chức Năng ngay
ngày thứ 2 sau mổ. Các kỹ thuật viên Khoa
Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng đã hướng
dẫn em tập các bài tập chuyên biệt để làm
khỏe các cơ thân mình, cơ nâng hông và cơ
duỗi gối, kéo giãn cổ chân để tạo thuận lợi
giúp em đứng dậy và bước đi. Sau gần 2 tuần
đồng hành cùng em, kết quả đạt được khiến
em cùng chúng tôi vô cùng sung sướng. Em
đã đứng được thẳng hơn với một phần trợ
giúp nhỏ, không còn những bước chân lê
trên mặt đất, thay vào đó em đã nâng được
hông và gập được gối khi bước đi. Đánh giá
kết quả bằng phép đo tầm vận động của
khớp háng và khớp gối cho thấy đã có sự tiến
bộ và cải thiện rất nhiều. Nhờ đó mà em có
thể đi lại, sinh hoạt dễ dàng, thoải mái hơn
trước đây rất nhiều.

Kỹ thuật viên VLTL-PHCN hướng dẫn Quang tập bước đi

Quang trước phẫu thuật với dáng đi “Người cua”

Tháng 11/2020, gia đình đã đưa em đến
Bệnh viện TWQĐ 108 với mong muốn giúp
em bước đi được trên đôi chân của mình. Ca
phẫu thuật thành công, các tổ chức xơ dính
được cắt bỏ, khớp háng, khớp gối duỗi thẳng
hơn, khớp cổ chân cử động linh hoạt, không
có dấu hiệu tổn thương thần kinh. Em được
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Quang cảm ơn chúng tôi trước ngày em ra
viện với nụ cười nở rạng trên khuôn mặt
bảnh bao của mình. Chúng tôi chẳng biết nói
gì hơn ngoài động viên em cố gắng tập luyện
thêm tại nhà với một số bài tập đơn giản và
an toàn mà chúng tôi đã hướng dẫn trong
khả năng của em. Mong em sớm hoàn thành
ước nguyện của mình được bước đi giống
bao người bình thường trong cuộc đời còn
đang trải dài trước mắt.

Quang tập đi tại nhà theo tư vấn của Kỹ thuật viên VLTL-PHCN

CN Dương Thùy Dung
Khoa Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng (C6)
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PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG NGỪA HUYẾT KHỐI
TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI
Huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTM) là một vấn
đề sức khỏe nghiêm trọng, chiếm vị trí thứ 3
trong số bệnh lý tim mạch thường gặp, sau
nhồi máu cơ tim và sốc. Bệnh thường gặp ở
người già, với gần 275.000 người mới mắc
bệnh mỗi năm ở Mỹ. Tỷ lệ mắc bệnh khó xác
định được chính xác do triệu chứng lâm sàng
“kín đáo” không đặc hiệu.

Một số bệnh lý y khoa mạn tính nhất định,
như bệnh tim, phổi, ung thư…

Huyết khối tĩnh mạch sâu là tình trạng y
khoa khó chẩn đoán, có thể ngăn ngừa
được, xảy ra khi có cục máu đông trong
mạch máu lớn.

Khoảng một nửa số người bị huyết khối tĩnh
mạch sâu không có triệu chứng gì cả. Đối với
những người có triệu chứng, những vấn đề
sau thường hay gặp và có thể xảy ra ở phần
cơ thể bị ảnh hưởng: sưng phồng, đau, căng
cơ, đỏ da, nếu có bất kỳ triệu chứng nào kể
trên, nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Những cục máu đông này thường phát triển
ở chi dưới, đùi, chậu nhưng cũng có thể xảy
ra ở cánh tay. Hiểu biết về huyết khối tĩnh
mạch sâu rất quan trọng vì nó có thể xảy ra
với bất kỳ người nào và có thể gây ra bệnh lý
nghiêm trọng; tàn tật và vài trường hợp có
thể gây tử vong. Tuy nhiên, thuyên tắc tĩnh
mạch sâu có thể ngăn ngừa và điều trị được
nếu được chẩn đoán sớm.

Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ khác bao gồm:
bệnh sử gia đình có thuyên tắc mạch; tuổi
(nguy cơ gia tăng khi tuổi tăng), béo phì,
thuốc lá, rối loạn đông máu di truyền…
Dấu hiệu nhận biết

Về chẩn đoán và điều trị

Các yếu tố nguy cơ gia tăng sự phát triển
huyết khối tĩnh mạch:

Chẩn đoán và điều trị sớm huyết khối tĩnh
mạch sâu làm gia tăng tỷ lệ sống còn. Trước
đây, chụp tĩnh mạch cản quang được xem là
tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán thuyên tắc
tĩnh mạch sâu nhưng ngày nay kỹ thuật này
đã được thay thế bằng các kỹ thuật không
hoặc ít xâm lấn hơn.

Tổn thương mạch, gây ra bởi gãy xương, tổn
thương cơ nghiêm trọng hay phẫu thuật
(đặc biệt liên quan đến bụng, chậu, hông
hay chân).

Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu chủ yếu
là thuốc dùng để ngăn ngừa và điều trị như
chống đông là thuốc thông thường nhất
được sử dụng.

Dòng máu chảy chậm, thường gây ra do nằm
cố định trên giường (do bệnh lý y khoa hay
sau phẫu thuật), giới hạn cử động (bó bột
chân để chữa lành xương gãy), ngồi lâu đặc
biệt là bắt chéo chân hoặc bệnh nhân bị liệt.

Dự phòng

Gia tăng estrogen, gây ra do sử dụng viên
thuốc ngừa thai, điều trị hormon thay thế
thỉnh thoảng dùng sau mãn kinh, mang thai,
cho tới 6 tuần sau sinh. Hội chứng thận hư.
Đông máu nội mạch lan tỏa (DIC). Hội chứng
Lupus. Thai kỳ và thời kỳ hậu sản. Bệnh
Buerger.

1) Khi phải ngồi lâu, chẳng hạn, đi du lịch hơn
4 giờ:
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5 bước giúp phòng ngừa bệnh lý thuyên
tắc TM sâu (Theo khuyến cáo của Trung tâm
kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ)

Đứng dậy và đi lại mỗi 2 - 3 giờ.
Cử động ngón chân, gót chân, co duỗi
cẳng chân.
Uống nhiều nước và hạn chế thức uống có
cồn hoặc cà phê.

2) Sớm đi lại ngay khi có thể, sau khi phải
nằm bất động (sau phẫu thuật, bệnh hoặc
chấn thương).

Mang tất áp lực (Tất y khoa)

3) Nếu có yếu tố nguy cơ, nên khám bác sĩ
chuyên khoa mạch máu để được chỉ định
mang tất y khoa.
4) Trường hợp có yếu tố nguy cơ cao, cần sử
dụng thuốc kháng đông phòng ngừa huyết
khối TM.
5) Thường xuyên tập thể dục, giảm cân chống
béo phì và không hút thuốc lá. Kê chân cao
khi nằm.
Các dụng cụ, kỹ thuật hỗ trợ điều trị:
Dụng cụ ép hơi ngắt quãng

Tất y khoa

Phương pháp phòng ngừa huyết khối TM
với tất áp lực đơn giản, an toàn và hiệu quả.
Nhằm tránh tổn thương phần mềm, phòng
ngừa và giảm sưng, đau, lở loét ở chân.
Bệnh nhân dùng loại tất này với thời gian
hàng năm hoặc nhiều tháng, sau khi bị
thuyên tắc tĩnh mạch sâu, hằng ngày phải
đeo tất từ lúc sáng sớm thức dậy cho đến
khi đi ngủ buổi tối.
Mang tất áp lực hữu ích trong trường hợp:

Dụng cụ ép hơi

Kỹ thuật dùng dụng cụ ép hơi ngắt quãng
có tác dụng phòng ngừa ứ trệ máu tĩnh
mạch chân, đồng thời giúp tăng hoạt động
tiêu sợi huyết.
Kỹ thuật này có hiệu quả phòng ngừa huyết
khối TM trong những trường hợp sau phẫu
thuật lớn, nằm bất động lâu. Đây cũng là
phương pháp thay thế phòng ngừa bằng
thuốc chống đông ở những bệnh nhân có
nguy cơ chảy máu cao, và hầu như không có
tác dụng phụ. Bệnh nhân nên được áp dụng
kỹ thuật tới khi có thể tự đi lại, và chỉ tạm
ngưng khi cần chăm sóc hoặc tập vật lý trị
liệu. Không áp dụng kỹ thuật này cho bệnh
nhân có bệnh thiếu máu chi dưới.

+ Bệnh nhân sau phẫu thuật lớn, nằm viện
lâu, và tiếp tục được dùng phòng ngừa sau
khi xuất viện.
+ Phòng ngừa hội chứng sau thuyên tắc
TM sâu.
+ Phòng ngừa nguy cơ huyết khối do ngồi
bất động lâu khi đi tàu, xe, máy bay…
Chống chỉ định duy nhất trong trường hợp
có bệnh lý thiếu máu chi dưới.
Kê cao chân khi nằm ngủ:
Khi ngủ dùng gối kê bàn chân và cẳng chân
hơi cao hơn bắp chân, cẳng chân cao hơn đùi
để giảm áp lực lên tĩnh mạch chân.
Huyết khối tĩnh mạch có ngăn ngừa được
không? Có thể thực hiện để giúp ngăn ngừa
thuyên tắc mạch bằng cách đi xung quanh
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Cử động chân khi ngồi

càng sớm càng tốt sau khi cố định trên
giường như sau mổ, bệnh hay chấn thương.
Khi ngồi lâu trong thời gian dài, như là đi du
lịch trong hơn 4 giờ cần đứng dậy và đi bộ
xung quanh mỗi 2-3 giờ. Tập thể dục cho
chân trong khi ngồi bằng cách nâng và hạ
thấp gót trong khi giữ ngón chân trên sàn,
căng và thả lỏng cơ chân. Mặc quần áo vừa.
Uống nhiều nước, tránh uống rượu và cà phê.
Báo với bác sĩ về thuốc để ngừa hay điều trị
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Kê chân cao khi nằm

thuyên tắc mạch. Tập thể dục đều đặn, giữ
cân nặng và không hút thuốc cũng là biện
pháp phòng ngừa hiệu quả.

BS Lê Duy Thành, ĐTĐ Đỗ Thị Hiến,
ĐD Nguyễn Ngọc Quân,
ĐD Nguyễn Hồng Nga,
Khoa Nội tim mạch,
Bệnh viện TWQĐ 108

CÔN TRÙNG CẮN - VẾT THƯƠNG NHỎ
NHƯNG ẨN CHỨA NGUY HIỂM KHÓ LƯỜNG
Vừa qua, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận
ca cấp cứu nữ bệnh nhân N.C 60 tuổi do
Trung tâm cấp cứu 115 - Hà Nội chuyển
đến. Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần
hoàn tại nhà, sau đó hồi phục tuần hoàn
và duy trì thuốc vận mạch liều trung bình.
Bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ nên
bước đầu nhận định khả năng do nhồi
máu cơ tim cấp và nhập viện điều trị tại
Khoa Hồi sức tim mạch. ở đây, đứng giữa
ranh giới quyết định, các y bác sĩ đã đưa
ra các phán quyết vô cùng chuẩn xác và
kịp thời.
Khi được đưa đến Khoa Hồi sức tim mạch,
đánh giá lâm sàng bệnh nhân gọi biết nhưng
vẫn rất lơ mơ và chậm, không tiếp xúc được,
huyết áp thấp, vận mạch ngày càng tăng liều
lên. Các bác sĩ tại Khoa rất đắn đo về có nên
chụp động mạch vành cấp cứu theo hướng
ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp
hay không. Kíp bác sĩ đã quyết định siêu âm
và đánh giá toàn trạng bệnh nhân một lần
nữa. Về mặt lâm sàng bệnh nhân có biểu hiện
của thoát mạch phản vệ, một số triệu chứng
của phản vệ nguy kịch như phù nề mí mắt và
vùng mặt, xung huyết da toàn thân, có biểu
hiện của khó thở rít vùng họng.

Đây là thời điểm vô cùng quan trọng bởi mỗi
giây phút trôi qua sẽ ảnh hưởng đến sự hồi
phục và sức khỏe của bệnh nhân. Xem xét
kỹ tình hình, đánh giá dựa trên các biểu hiện
cụ thể, bác sĩ Phạm Sơn Lâm phân tích: “Mặc
dù phán đoán bệnh nhân ngừng tuần hoàn do
nhồi máu cơ tim cấp, tuy nhiên dựa vào các biểu
hiện cụ thể, đặc biệt tình trạng thiếu dịch lòng
mạch rất nặng, chức năng co bóp của tim tốt
thì chúng tôi nhận định tình trạng bệnh nhân
hiện tại là phản vệ nguy kịch do một loại độc
chất hoặc ăn phải thứ gì đó. Chúng tôi đã hỏi
tiền sử người bệnh, người nhà nói từ trước đến
giờ không dị ứng với bất cứ thứ gì. Tuy nhiên,
do biểu hiện lâm sàng như vậy, chúng tôi vẫn
quyết định cấp cứu theo hướng phản vệ nguy
kịch bằng cách hồi sức dịch khối lượng lớn và
dùng các thuốc vận mạch”.

Bác sĩ Phạm Sơn Lâm khoa Hồi sức tim mạch
cùng bệnh nhân sau khi dần hồi phục và tỉnh táo.

Bệnh nhân có biểu hiện phù nề toàn thân trong
đó phù nề mí mắt và vùng mặt, xung huyết da toàn thân.

Vài giờ sau, bệnh nhân dần hồi phục, các
thuốc vận mạch được giảm liều. Khi bệnh
nhân hoàn toàn tỉnh táo, bác sĩ khai thác
được trước khi bị tình trạng cấp cứu và hôn
mê, bệnh nhân bị một con ong đốt vào đùi.
Vết đốt đau nhói dữ dội, 10 phút sau bệnh
nhân choáng váng mệt lả người, tím tái và
dần mất ý thức. Từ đó có thể kết luận bệnh
nhân bị phản vệ nguy kịch do độc tố của côn
trùng gây ra.
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vong. Khoa Hồi sức tim mạch đã nhận định
nhanh biểu hiện lâm sàng và đưa ra quyết
định điều trị rất kịp thời cho người bệnh.
Ngay hôm sau bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn
toàn, cắt hết các thuốc vận mạch và xuất viện
sau 3 ngày điều trị.

Vết ong đốt trên cơ thể bệnh nhân là độc tố khiến
bệnh nhân rơi vào tình trạng phản vệ nguy kịch

Đối với trường hợp của bệnh nhân N.C, nếu
nhận định không nhạy cảm mà cấp cứu theo
hướng ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp,
tình trạng của bệnh nhân chắc chắn sẽ trở
nên nặng nề hơn do không được hồi sức
đúng; vì tình trạng phản vệ nguy kịch càng
kéo dài thì tình trạng thoát mạch càng tăng,
tiên lượng hồi phục ngày càng kém, bệnh
nhân nhanh chóng suy đa tạng, thậm chí tử
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Trường hợp lâm sàng trên đây đã minh
chứng cho sự đa dạng trong nguyên nhân,
cũng như chẩn đoán của phản vệ nguy
kịch; là bài học cho người dân hiểu và biết
để phòng tránh kịp thời; là kinh nghiệm lâm
sàng sâu sắc cho các nhân viên y tế về tính
chính xác, nhạy bén và tư duy logic trong
chẩn đoán phản vệ nguy kịch, từ đó kịp thời
điều trị để tránh những hậu quả không tốt
đẹp cho người bệnh.

TS.BS Đặng Việt Đức, BS Phạm Sơn Lâm
Khoa Hồi sức Tim mạch, Viện Tim mạch
Mai Chi - Truyền thông
Bệnh viện TWQĐ 108

KÝ ỨC 108

NHỚ MÃI KỶ NIỆM BA LẦN
ĐƯợC GặP BÁC HỒ
Tôi là Phạm Thị Tín sinh ra và lớn lên ở ngõ
216 phố Lò Đúc, Ô Đông Mác, Hà Nội, hiện
nay ở số 10, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội. Năm nay tôi 84 tuổi là Thượng
tá - Bác sĩ Quân y đã nghỉ hưu. Nhân dịp kỷ
niệm 65 năm ngày thành lập Bệnh viện Trung
ương Quân đội 108 (1/4/1951-1/4/2016) tôi
nhớ và viết lại một kỷ niệm sâu sắc lắng đọng
trong đời tôi “Nhớ mãi kỷ niệm ba lần được
gặp Bác Hồ”, để mọi người cùng chia sẻ
Tôi mồ côi cha từ nhỏ năm lên sáu tuổi. Mẹ tôi
làm công nhân nuôi ba chị em rất vất vả, nhà
nghèo không có điều kiện đi học. Đến năm
1942, tôi 10 tuổi mới được Hội truyền bá quốc
ngữ cấp sách vở cho tôi đi học. Tôi đã đọc thông
viết thạo biết làm bốn phép tính, tương đương
với lớp một bây giờ. Cách mạng tháng 8/1945
thành công, khu phố có tổ chức thành lập Đội
Thiếu niên Tiền phong Trần Bình Trọng, tôi đã
xung phong vào Đội. Tôi hoạt động tích cực đi
tuyên truyền cổ động, làm vệ sinh đường phố,
quét vôi gốc cây nhân ngày lễ lớn, do Mặt trận
Việt minh tổ chức. Tôi là một trong những đội
viên nổi trội tiêu biểu của Đội.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện đón nhận
lẵng hoa Bác Hồ tặng (ngày 27/7/1968)

Lần thứ I được gặp Bác Hồ
Nhân dịp ngày sinh nhật Bác 19/5/1946,
khu phố có tổ chức lên Phủ Chủ tịch chúc thọ
Bác Hồ. Phủ Chủ tịch bấy giờ là nhà khách
Chính phủ hiện nay, nhìn ra phố Ngô Quyền
phía trước là vườn hoa Con Cóc. Đoàn có cán
bộ khu phố, đại diện thanh thiếu niên phụ nữ,
tôi có vinh dự được chọn là một trong hai đội
viên thiếu niên đi cùng đoàn. Đầu giờ chiều
hôm đó, có rất nhiều đoàn, có cả khách quốc tế
cũng đến chúc thọ Bác. Đoàn khu phố chúng
tôi xếp hàng trước nhà Ngân hàng quốc gia,
bên cạnh Phủ Chủ tịch, có một lẵng hoa biếu
Bác. Được ban tổ chức cho vào phòng khách,
chúng tôi sửa soạn quần áo chỉnh tề, phấn
khởi chờ gặp Bác. Bác mặc bộ quần áo kaki
màu vàng từ phòng bên đi sang, trong tiếng
vỗ tay chào mừng của mọi người. Bác chào
vẫy tay, mọi người ngồi xuống.
Ông trưởng đoàn phát biểu chúc mừng,
dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm, Bác vui vẻ
lấy đĩa kẹo chia cho các cháu thiếu niên, tôi
được Bác chia cho ba cái kẹo. Tôi ngước lên
nhìn Bác, thấy mắt Bác sáng ngời như sao,
tôi nói nhỏ “Cháu cảm ơn Bác!”. Bác phát biểu
căn dặn nhiều lắm... Năm ấy, Hà Nội bị lũ lụt
lớn, Bác khuyên mọi người phải tiết kiệm, để
giúp đỡ đồng bào nơi bị lũ lụt. Tôi nhớ Bác
căn dặn mọi người phải cần kiệm, đoàn kết
giúp đỡ nhau, phải chống giặc ngoại xâm
giành độc lập, tự do, chống giặc đói, giặc
dốt... Buổi chúc thọ Bác diễn ra khoảng15
phút, nhưng đã để lại trong tôi một kỷ niệm
đẹp. Tôi tự nghĩ lớn lên sẽ vào quân đội, có
điều kiện rèn luyện học tập nâng cao trình độ
để phục vụ Tổ quốc.

SỐ

9

NĂM

2021

45

Lần thứ II được gặp Bác Hồ
Tôi nhớ vào ngày đầu tháng 12/1954, đồng
chí lãnh đạo cơ quan Trung ương Hội phụ nữ
thông báo, chiều nay có cán bộ cao cấp đến
thăm các chị em cán bộ phụ nữ ở miền Nam ra
Bắc tập kết. Văn phòng chuẩn bị phòng khách,
hoa, bánh kẹo, chè nước để đón khách.
Khoảng 16 giờ, tôi, chị Đàn và chị Bình đang
đứng chờ ở cửa gác hai, thấy chiếc xe ô tô u
oát đỗ ngay trước cửa cơ quan Trung ương Hội
phụ nữ ở số nhà 80 Nguyễn Du, Hà Nội. Nhìn
thấy Bác trên xe bước xuống, chúng tôi chạy
ùa xuống, tôi được Bác bắt tay, ôi bàn tay Bác
ấm quá. Tôi và hai chị đi theo Bác lên cầu thang
gác hai, để mời Bác vào phòng khách. Nhưng
Bác đi thẳng vào phòng ở của các chị em, xem
nhà bếp, nhà ăn, rồi Bác mới ra phòng khách.

công tác biệt phái trên Trung ương Hội phụ
nữ, nên lễ kết nạp có chậm hơn.
Tháng 5/1955, đơn vị cho tôi đi học lớp bổ túc
văn hóa, do Cục Quân y mở tại Quảng Bá Hồ
Tây, Hà Nội. Nhớ lời Bác căn dặn phải chống
giặc đói, giặc dốt, tôi đã tích cực học tập hết cấp
một. Thời kỳ đó ai học hết cấp hai, được đi học
Quân y sỹ Khóa 6. Tôi mới học hết cấp một, nên
được phân công về Khoa A1Quân y Viện 108.
Khoa A1 có nhiệm vụ phục vụ thương bệnh
binh từ cấp tiểu đoàn trở lên. Tôi lúc đó là trung
đội phó, y tá Khoa A1, làm việc nhiệt tình và có
trách nhiệm. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tôi
còn tích cực tham gia hoạt động đoàn thanh
niên, phong trào văn nghệ của đơn vị.

Vào phòng khách, Bác chào thăm hỏi mọi
người, xoa đầu cháu bé nhỏ, rồi lấy kẹo chia
cho các cháu. Chị đại diện lãnh đạo Trung ương
Hội phụ nữ báo cáo với Bác, các chị em cán bộ
ở miền Nam ra tập kết ở tạm tại cơ quan, nên
chật chội, thiếu thốn nhiều lắm. Bác dặn dò
rất chân tình: “...Lãnh đạo Hội phải quan tâm
tạo mọi điều kiện để chị em ổn định sinh hoạt
đảm bảo sức khỏe, nhất là các chị có con nhỏ,
vì mùa đông khí hậu miền Bắc lạnh hơn miền
Nam nhiều...” Bác còn căn dặn: “Trong hoàn
cảnh thiếu thốn khó khăn hiện nay, chị em phải
đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau”.
Tiễn Bác về, ai cũng tần ngần nhìn theo Bác
và nghĩ rằng Bác bận trăm công nghìn việc,
vừa mới giải phóng Thủ đô, lại chuẩn bị mít
tinh diễu hành mừng ngày giải phóng miền
Bắc vào ngày 1/1/1955, thế mà Bác vẫn giành
thời gian vàng ngọc đến thăm các chị em cán
bộ miền Nam ra Bắc tập kết. Đó là sự quan
tâm đặc biệt của Đảng, của Bác Hồ giành
muôn vàn tình thương cho các chị em, cho
đồng bào miền Nam ruột thịt. Từ đó lãnh đạo
Hội, chị em chúng tôi luôn khắc sâu và nhắc
nhau, thực hiện tốt những lời Bác căn dặn.
Cuối tháng 1/1955, tôi trở về Đội điều trị 3,
thuộc Cục quân y ở tại Đại Từ Thái Nguyên.
Tôi được chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng
Lao động Việt Nam ngày 3/2/1955. Đúng ra
lễ kết nạp vào cuối tháng 12/1954, nhưng vì
tôi đi dự lễ Quốc khánh Trung Quốc và làm
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Thượng tá, BS. Phạm Thị Tín (đứng giữa)
trên Lễ đài Thiên An Môn ngày 1 tháng 10 năm 1954

Lần thứ III được gặp Bác Hồ
Vào một buổi chiều mùa thu năm1956, Bác
Hồ đến thăm một số cán bộ cao cấp ở miền
Nam ra Bắc tập kết, đang nằm chữa bệnh ở
Bệnh viện 203, sau này đổi tên là Bệnh viện
Việt Xô và nay đổi tên là Bệnh viện Hữu Nghị.
Sau khi Bác thăm bệnh nhân, Bác đi lối tắt
cạnh vườn hoa giữa hai bệnh viện, sang
thăm thương bệnh binh đang điều trị tại
Khoa A2 Bệnh viện Quân y 108. Tôi đang ở

Khoa A2, thấy nhiều người đứng đông quanh
Bác, tôi vội chạy ra đứng ngay cạnh Bác. Bác
chào hỏi mọi người, rồi đồng chí cán bộ bảo
vệ dẫn Bác vào Khoa A2 thăm thương bệnh
binh, có cả cán bộ quân đội miền Nam ra Bắc
tập kết, đang điều trị ở đó. Bác đến thăm hỏi
động viên, bắt tay từng người và căn dặn
yên tâm điều trị mau lành bệnh. Bác cũng
căn dặn cán bộ, nhân viên bệnh viện phải
thực hiện “Lương y như từ mẫu”. Sau đó các
đồng chí cán bộ bảo vệ đưa Bác ra xe ô tô
đỗ sẵn ở cổng Bệnh viện Quân y 108. Bác lên
xe đi, mọi người chúng tôi đứng tần ngần
trông theo bóng hình của Bác. Tôi càng thấy
sự quan tâm, tình thương của Bác đối với
thương bệnh binh, có người đã hy sinh một
phần máu thịt của mình cho Tố quốc...
Ngày ấy Thủ đô Hà Nội mới giải phóng, Bác
đến thăm thương bệnh binh lần này không
báo cho ban chỉ huy viện nên ít người biết.
Chỉ có một số đồng chí đang phục vụ ở Khoa
AI và Khoa A2 biết, như các đồng chí: Viễn,
Nghĩa, Hợp, Sen, Tín, Túc, Liều, Điệt, Cúc và một
số thương bệnh binh... Buổi gặp Bác bất ngờ
này, tôi được đứng gần Bác lâu nhất, nhìn Bác
rõ nhất đã để lại ấn tượng đẹp và nhớ mãi lời
Bác dặn, phải thực hiện “Lương y như từ mẫu”.
Tôi có diễm phúc may mắn được gặp Bác Hồ ba
lần, để lại trong tôi một kỷ niệm vô cùng tốt đẹp,
luôn thúc giục giúp tôi mau trưởng thành trong
công tác và cuộc sống. Tôi luôn ghi nhớ những
lời Bác căn dặn, tôi sẽ tích cực học tập nâng cao
trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách
mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao,
để xứng đáng với danh hiệu bộ đội Cụ Hồ.
Đầu năm 1969, tôi được biết sức khỏe của Bác
đã giảm sút nhiều. Các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước rất quan tâm, đã tập trung các giáo
sư, tiến sỹ, các nhà khoa học giỏi đầu ngành,
chuyên gia nước ngoài, Quân y Viện 108, Bộ Y tế
chạy chữa chăm sóc rất tận tình chu đáo, nhưng
sức khỏe của Bác yếu quá, không qua khỏi.
Một tin vô cùng đau buồn, ngày 2/9/1969
Bác đã đi xa lên cõi Tiên, lễ truy điệu được
tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình,
Hà Nội. Tôi được lãnh đạo T83 phân công đi
cùng đoàn anh hùng dũng sỹ miền Nam vào
Hội trường Ba Đình dự lễ viếng Bác. Tôi đi

cùng chị Đinh Thị Vân, nữ Anh hùng tình báo,
chị cho biết, cả đời hoạt động trong Nam, mơ
ước ra Hà Nội để gặp Bác, chuẩn bị được gặp
Bác, Bác mệt quá không gặp được, sau đó
Bác đã đi xa. Khi vào Hội trường, chị Vân nhìn
thấy Bác nằm trong lăng kính, chị khóc quá
trời ngất lên, ngất xuống. Tôi và một đồng chí
nữa phải dìu chị ra chỗ cấp cứu. Lúc hồi tỉnh
chị Vân nói, cả đời mong gặp Bác được một
lần mà không được. Tôi nghĩ mình đã được
gặp Bác ba lần là cơ duyên diễm phúc quá.
Ngày tôi nhập ngũ 1/4/1951, đúng là ngày
thành lập Quân y Viện 108, nay là Bệnh viện
Trung ương Quân đội 108. Tôi là một bác sỹ
quân y, cả đời phục vụ quân đội, tôi rất tự hào
về truyền thống vẻ vang của Bệnh viện Trung
ương Quân đội 108, trong thời kỳ chống Pháp,
chống Mỹ và thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước
hiện nay. Cùng với sự phát triển của đất nước,
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được
đầu tư phát triển quy mô ngày càng lớn, đầu tư
nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại tiên tiến
phục vụ cho khám chữa bệnh. Đội ngũ cán bộ,
bác sỹ, giáo sư, tiến sỹ ngày càng đông, có trình
độ chuyên môn tay nghề giỏi, đáp ứng được
yêu cầu chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao.
Bệnh viện hiện nay xếp loại hàng đầu của Việt
Nam và có tầm cỡ trong khu vực.
Cả đời tôi phục vụ quân đội, Quân y Viện 108
đã tạo điều kiện cho tôi đi học từ lớp 5 đến
tốt nghiệp Đại học Y khoa, đó là một bước
tiến, một mốc son thay đổi căn bản cuộc đời
mình. Tôi rất biết ơn các đồng chí lãnh đạo,
các đồng đội, đồng nghiệp đã quan tâm giúp
đỡ tôi vượt qua những khó khăn, thách thức,
để có sự trưởng thành trong công tác và cuộc
sống, có được niềm vui hạnh phúc hôm nay.
Nhân dịp sắp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tôi xin kể
lại những cảm nghĩ, những việc làm của tôi về
ba lần được gặp Bác Hồ, để mọi người cùng
chia sẻ, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trích Ký ức 108 tập II
Thượng tá, Bác sỹ Phạm Thị Tín
Nguyên CB Khoa Nội cán bộ,
Viện quân y 108
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CÀNG NHỚ BÁC
TRONG NGÀY VUI TRUYỀN THỐNG
gặp Bác Hồ đến thăm viện,
trực tiếp nghe Bác căn dặn
chỉ bảo. Khi Bác lâm bệnh
nặng lại được vinh dự thay
mặt Viện chăm lo săn sóc,
phục vụ Bác như Giáo sư
Nguyễn Thế Khánh, các
y tá Trần Thị Quý, Ngô Thị
Oanh, Nguyễn Thị Láng,
Nguyễn Thị Thanh. Mọi
người đều vui mừng thấy
đội ngũ cán bộ lãnh đạo
chỉ huy từ viện đến các
khoa, ban bây giờ hầu hết
là các Giáo sư, Phó Giáo sư,
Tiến sĩ trẻ đều là đội ngũ
trưởng thành từ cơ sở, thế
Các thế hệ lãnh đạo Bệnh viện gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống
hiện quyết tâm học tập,
rèn luyện, năng động, đổi
Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bệnh viện
mới, ngày càng phát huy truyền thống của
TWQĐ 108 (1/4/1951-1/4/2011) hội tụ nhiều
Bệnh viện.
thế hệ qua các thời kỳ. Vui nhất được gặp các
Khi gặp nhau, vui mừng, dốc bầu tâm sự, ôn
thầy lớp tuổi 90 như Giáo sư Nguyễn Thúc
cố tri tân hết chuyện đơn vị lại đến chuyện
Tùng, Bác sĩ Trần Bảo, người Viện trưởng đầu
gia đình rồi sang chuyện cá nhân vui hết
tiên, Giáo sư Trương Xuân Đàn; lớp trên 80 thì
sảy và cũng mừng hết sảy. Xúc động nhất là
nhiều hơn như Giáo sư Bùi Đại, Vũ Trọng Kính,
chuyện đi phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ
Đặng Hiếu Trưng, Nguyễn Tự, Nguyễn Tri
năm 1954, rồi Điện Biên Phủ trên không năm
Phương, Đỗ Thị Chu Ngân, Tường Vi, Nguyễn
1972 ở ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, trong
Thị Ngọc Toản, các chuyên viên giáo sư đầu
đó có chuyện B52 Mỹ đã ném bom xuống
ngành, nhiều bác sĩ, y tá, công nhân viên đã
đúng khu hầm trú ẩn của TBB, của cán bộ cao
lớn tuổi; hầu hết đều còn khoẻ, minh mẫn
cấp và trúng ngay căn hầm làm phòng mổ
v.v..., gia đình con cháu thành đạt. Nhưng
trên bàn có thương binh đang mổ, nhưng
cũng hẫng hụt, thiếu vắng các thầy, các anh
may mắn là đều được an toàn. Trong cuộc
lớn đã đi xa như Giáo sư Phạm Gia Triệu, Giáo
đọ sức đỉnh cao này, ai cũng xung phong
sư Nguyễn Ngọc Doãn, Giáo sư Trần Văn Việp,
tình nguyện được ở lại bệnh viện để phục vụ
Giáo sư Nguyễn Huy Phan, Giáo sư Nguyễn
chứ không muốn đi sơ tán. Người nào cũng
Văn Âu, Giáo sư Phạm Tử Dương, Bác sĩ Đỗ
muốn được đóng góp cao nhất cho cuộc
Hoài Nam, Bác sĩ Đào Trọng Xuân... Một sổ
chiến quyết tử này. Thật tự hào, phấn khởi và
bác tuổi cao, sức yếu cũng không tới dự vui
xúc động biết bao.
được như Giáo sư Nguyễn Thế Khánh, Võ Văn
Vinh và khá nhiều người khác nữa.
Nổi bật trong cuộc gặp gỡ lần này là có nhiều
người thuộc các thế hệ trước đã được vinh dự
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Trở lại câu chuyện, anh chị em thường tâm
sự nhiều hơn về những khó khăn của khoa,
ban mình. Chuyện được mọi người chú ý là
của khoa Giải phẫu bệnh lý với cụm từ “Mổ

không đau”, làm đẹp cho người xấu số và
hài lòng cho người thân đi xa. Quan trọng là
khoa đã giúp cho lâm sàng chẩn đoán bệnh
được chính xác, là khoa có Giáo sư Nguyễn
Gia Quyền được phục vụ bảo quản thi hài Bác
đầu tiên cùng các chuyên gia Liên Xô. Nay
Giáo sư Quyền đã đi xa, nhưng mọi người
đều tâm niệm Ông vẫn được ở gần Bác để
phục vụ Bác của chúng ta.
Một sự ngẫu nhiên là vị trí khoa và chỗ bảo
quản thi hài Bác gần sát nhau, hàng ngày
mọi người đi làm đều phải đi qua, cảm tưởng
như Bác luôn ở Viện mình. Ai cũng suy ngẫm
thương Bác, nghĩ đến lời dạy của Bác ở khoa,
ai cũng tự hào vì đã yên tâm công tác, yêu
ngành, yêu nghề, học tập lớp người đi trước
mà tiêu biểu là Giáo sư Quyền. Bây giờ là
Thượng tá Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chủ nhiệm
khoa Trịnh Tuấn Dũng, ngay từ khi mới ra
trường, anh đã xung phong về công tác tại
khoa và chính anh là người nỗ lực học tập
nghiên cứu tích cực nhất để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ điều trị chất lượng cao của Viện.
Trong ngày vui này, tôi còn được gặp bác sĩ
Trần Liên, bác sĩ Nguyễn Viết Châu, bác sĩ Lê
Hồng Trang, bác sĩ Chủ nhiệm khoa Nguyễn
Phương Đông, anh Phong hộ sĩ trưởng, anh
Mông cán bộ bảo vệ, một số hộ sĩ trong Khoa
A11. Mọi người đều vui mừng, phấn khởi vì
khoa được Đảng, Nhà nước phong tặng danh
hiệu Anh hùng mà từ trước đến giờ chưa ai
dám nghĩ tới.
Nhớ lại lần cấp cứu một bệnh nhân “đặc
biệt” tim đã ngừng đập; toàn khoa đã hợp
đồng nhanh chóng, chẩn đoán chính xác,
thao tác khéo léo, điều trị kịp thời nên đã
cấp cứu thành công. Người chỉ huy cấp cứu
bệnh nhân ấy chính là Giáo sư Viện trưởng,
chuyên viên tim mạch Nguyễn Thế Khánh.
Chuyện cấp cứu một bệnh nhân trước kia đã
được gần Bác nhiều cũng là trường hợp đặc
biệt vì ông tuổi đã cao mà bệnh tình lại rất
nặng, nhưng nhờ có đội ngũ cán bộ chuyên
sâu dày dạn kinh nghiệm dưới sự chỉ huy
trực tiếp của đồng chí Viện trưởng Viện Chấn
thương Chỉnh hình tiến hành điều trị bằng kỹ
thuật cao không thua kém chuyên gia nước
ngoài nên đã thành công mỹ mãn.

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bệnh viện
Trung ương Quân đội 108 năm nay, nhiều tin
vui, rất vui đến: Cán bộ, chiến sĩ, công nhân
viên qua các thời kỳ về dự đông nhất trong
đó có nhiều tấm gương tiêu biểu về học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh ngay từ những ngày đầu thành lập Viện
đến nay. Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân
chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất
cho Bệnh viện. Được giao nhiệm vụ xây dựng
Bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia. Là một
Bệnh viện gắn bó với Bác lâu dài và sâu sắc
nhất, bây giờ lại có một khu văn hoá “Tâm
linh” độc đáo với Nhà tang lễ quốc gia, nhà
lễ tang Viện 108 là một, sát ngay bên cạnh
di tích bảo quản thi hài Bác, được nhân dân
ca ngợi là Nhà tang lễ theo ý Đảng lòng dân.

Bệnh viện đón nhận Huân chương Sao vàng
tại Lễ kỷ niệm 60 năm Thành lập Bệnh viện năm 2011

Với khí thế phấn khởi chào mừng Đại hội
Đảng lần thứ XI thành công tốt đẹp, hơn lúc
nào hết Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
nguyện luôn luôn ra sức học tập, quán triệt
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước
và quân đội; học tập và làm theo đạo đức Hồ
Chí Minh cụ thể đối với ngành y Người thầy
thuốc giỏi đồng thời phải như là người mẹ
hiền. Làm tròn nhiệm vụ Xây dựng Bệnh viện
hạng đặc biệt quốc gia, xứng đáng với lòng
tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và
Nhân dân giao cho.

Đại tá BS Lê Văn Đính
Nguyên Phó giám đốc Chính trị
Bí thư Đảng ủy Viện Quân y 108
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NHỊP CẦU NHÂN ÁI

NHẬT KÝ CÔNG TÁC
CHUYỆN PHÒNG BỆNH SỐ 19
Tôi được phân công nhiệm vụ hỗ trợ Khoa
lâm sàng tại Viện Tiêu hoá (A3). Trong góc
phòng bệnh số 19, tôi ấn tượng nhất với cô
P - người đàn bà 53 tuổi không chồng không
con, được bệnh viện K chẩn đoán ung thư
giai đoạn cuối và đang tiến hành kiểm tra,
điều trị giảm đau tại Bệnh viện TWQĐ 108.
Cô gầy guộc yếu ớt chỉ còn da bọc xương, cử
động nặng nề.
Thấy tôi quan tâm hỏi han cô chia sẻ: “Nhà
cô có 10 chị em, người Nam kẻ Bắc, ai cũng
có chồng con đề huề nhưng mỗi cô lại bất
hạnh ốm đau từ bé, đến bây giờ thì phát hiện
ung thư. Cô đã buông xuôi tất cả nhưng cháu
gái khuyên bảo nên cô mới vào viện điều trị”.

Tôi thở dài, cô nói tiếp: “Mỗi nhà mỗi cảnh
nhưng cô cũng còn may mắn vì có người quan
tâm đến cô, rất nhiều bệnh nhân điều trị tại đây
mà gia đình còn bỏ mặc không thèm vào dù
bệnh nhân đang hấp hối”.
Tôi hỏi cô: “Cô có hay đọc sách kinh Phật không,
cháu tặng cô 1 quyển nhé!”. Cô P mỉm cười cảm
ơn rồi nói: “Cô tin lắm! Giờ cô chỉ mong được
Phật đón đi cho gia đình và bản thân cô đỡ
khổ”. Câu chuyện của tôi và cô bị gián đoạn vì
đến giờ bác sĩ vào thăm khám. Nhìn thấy bác
sĩ, cô nở nụ cười tươi nhưng rồi đột ngột lên
cơn ho tưởng chừng không ngừng được. Với
phản xạ vốn có của người bác sĩ, anh vỗ vỗ
lưng để giảm bớt cơn ho của cô lại. Cái cau
mày đầy tình cảm, hành
động ân cần của bác sĩ
dành cho người bệnh
như thể người thân cùng
họ chia sẻ nỗi đau bệnh
tật. Anh nói với tôi: “Cô
ấy không con, hoàn cảnh
đáng thương lắm”, rồi
quay sang tiếp tục vỗ vỗ
vai cô nói: “Em kê cho chị
thuốc giảm đau nhé! Hôm
nay chị thấy thế nào?”, và
kể một vài câu chuyện
cho bệnh nhân nghe.

Hành động ân cần, chăm sóc và động viên khi vào
thăm khám bệnh nhân của bác sĩ Viện Tiêu hóa
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Nhìn anh tôi hiểu ra một
điều, hạnh phúc của
ngành Y chính là biến nỗi
sợ hãi thành yêu thương.
Chữa bệnh đâu chỉ là câu
chuyện thăm khám rồi

kê đơn giữa bác sĩ và bệnh nhân, chữa bệnh
còn cần cả sự kiên nhẫn, cảm thông và chia
sẻ những cảm xúc rất đỗi bình thường giữa
con người với con người. Đối với bệnh nhân
ung thư, thuốc chỉ là một phần nhỏ, việc gieo
hy vọng, suy nghĩ tích cực, sống lạc quan cho
người bệnh mới là một điều lớn lao mà không
phải ai cũng làm được. Tôi nhớ đã nghe được
ở đâu đó rằng vinh quang của nghề y nằm
trong sứ mệnh mang lại cuộc sống tốt đẹp
hơn cho xã hội, làm cho con người tin tưởng
vào một tương lai tươi sáng.

mây, xin cho tôi ra khỏi cuộc đời này”. Có lẽ cô
P đang mong từng ngày từng giờ để ra khỏi
cuộc đời u uất của cô như lời bài hát. Nhưng
ít ra, hiện tại cô cũng có được niềm vui nho
nhỏ vì được mọi người quan tâm.

Với bệnh nhân, nỗi buồn chỉ được vơi đi
bằng tình thương chứ không có một phương
thuốc nào hết. Bệnh nhân cần những khuôn
mặt hơn là những viên thuốc, họ cần rảnh rỗi
có người ghé lại ngồi với họ, nghe họ kể về
những câu chuyện từ đáy lòng.

Hà Nội bắt đầu mùa mưa mới, những cơn
mưa khiến ta có những cảm xúc lạ lùng, lòng
ngổn ngang đủ thứ. Điện thoại bỗng đổ
chuông phá tan đi bầu không khí u ám của
những cơn mưa đầu mùa. Đầu dây bên kia
giọng phấn khởi: “Alo! Cháu à! Cô là người nhà
cô P. Cháu ơi cô P ra viện rồi, may quá, bác sĩ kết
luận chỉ đau áp-xe chứ không phải bị ung thư
cháu ạ, cảm ơn cháu rất nhiều nhé…”. Tôi nở
một nụ cười trên môi chúc phúc từ đáy lòng.
Có lẽ cuộc sống này luôn tồn tại những kỳ
tích mà như người ta thường nói khi cơn mưa
qua đi cầu vồng sẽ lại lấp lánh.

Rời khỏi phòng bệnh tôi lại nghĩ đến bài hát
của Trịnh Công Sơn: “Xin cho tôi là kiếp của

Trần Thùy Linh
Ban Công tác xã hội
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GÓC GIẢI TRÍ

ChúC mừng 70 năm
ngày thành lập Viện Quân y 108
Tôi nguyên là sĩ quan già
Những năm binh lửa xông pha ngại gì
Bước chân tiến dưới quân kỳ
Mặc cho gian khổ luôn vì nhân dân
Tuổi quân gần bốn mươi năm
Tuổi đời gần tám chục xuân tuyệt vời
Rửa tay gác kiếm được rồi
Về hưu hơn chục năm trời đã qua
Gần đây cơ thể về già
Cho nên bệnh tật sinh ra khá nhiều
Đúng như quy luật xế chiều
“Sinh, lão, bệnh, tử” là điều tất nhiên
Dạ dày - huyết áp thường xuyên
Làm cho chóng mặt đảo điên cái đầu
Đến 108 từ lâu
Bác sĩ khám giúp, bụng đầu tôi đau
Mộ thiêng, phúc ấm làm sao
Gặp thầy, gặp thuốc bệnh mau phục hồi
Bây giờ bệnh tật đỡ rồi
Biết ơn thầy thuốc những người có công
Từ điều dưỡng đến lao công
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Coi người bệnh - giúp người thân nhà mình
Tôi theo lịch khám lâu nay
Thấy rằng y đức Viện đây tuyệt vời
Bận rộn nhưng vẫn vui cười
Nhiệt tình chỉ bảo mọi người tận nơi
Những người mắc bệnh như tôi
Người già khó tính nói lời khó nghe
Nhân viên bác sĩ giỏi ghê
Đã không ghét bỏ, không phê, lại cười
Hôm nay tôi viết đôi lời
Vừa là tâm sự, đồng thời cảm ơn!
Gửi lời chúc Tết mừng Xuân
Mừng Viện đã bảy mươi năm trưởng thành
Chúc Giám đốc Mai Hồng Bàng
Cán bộ chiến sĩ của toàn viện ta
Chúc cho tất cả ban khoa
Bảy mươi tuổi đấy gừng già càng cay
Chuyên môn tiến bộ từng ngày
Viện 108 sánh tày năm châu.
13/02/2021 (2/1 Tân Sửu)
Bệnh nhân Trần Anh Dũng
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VINH QUANG BỆNH VIỆN ANH HÙNG
Vinh quang Bệnh viện Anh hùng
Bảy mươi năm ấy thủy chung, nghĩa tình
“Thủy Khẩu” tên gọi bình minh
Việt Nam- Trung Quốc thắm tình dựng xây
Thu Đông Biên giới nơi đây
Góp phần đánh thắng phơi thây quân thù
Theo yêu cầu mới chiến khu
“Đồng Càng, Yên Trạch” điểm thu quân về
Đổi tên Bệnh viện hương quê
“Trung ương Yên Trạch”, bốn bề ngổn ngang
Tháng tư, mồng Một huy hoàng
Thành ngày truyền thống âm vang mãi truyền
Rồi “Phân Viện Tám”- Đổi tên
Chiến tranh ác liệt, thuốc men thiếu nhiều
Khó khăn chồng chất bao nhiêu
Chính quy, điều trị lập nhiều chiến công
Pháp thua có “Viện” góp chung
Hành quân tiếp quản – Vui cùng Thủ Đô
“Đồn Thủy” rực đỏ ánh cờ
Viện ta tiếp quản, Bác Hồ về thăm
Cái tên “Viện Tám” thêm “Trăm”
Thành “Một lẻ Tám” bao năm được dùng
Hòa bình với khó khăn chung
Xây dựng Viện lớn đi cùng đa khoa
Trung tâm nghiên cứu tầm xa
Chuyên khoa tuyến cuối chói lòa toàn quân
Chuyển sang thời chiến gian truân
Bệnh viện sơ tán khu gần đội xa
Cử quân đi khắp sơn hà
Hậu phương, tiền tuyến, xông pha quên mình
Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh
Danh hiệu “Từ mẫu” gắn hình “Quân y”
Vinh quang nhiệm vụ thêm ghi
Điều trị nội trú, thêm chi viện Lào
Chăm sóc lãnh tụ tối cao
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Giữ thi hài Bác tự hào thiêng liêng
Máy bay Mỹ đánh mọi miền
Không kích Hà Nội đảo điên bầu trời
Khu A bệnh viện tả tơi
Thu dung, điều trị về nơi dự phòng
Chiến công nối tiếp chiến công
Y học thế giới được lồng nhiều khâu
Mỹ thua Nam Bắc nối cầu
Công chung, thầm lặng điểm đầu Viện ta
Đổi mới vươn tới tầm xa
Xây dựng Y Đức, chuyên gia đầu ngành
Chuyên khoa các loại đủ danh
Giúp Bạn, đào tạo, thực hành chính quy
Hiện đại từng bước thực thi
Chỉ đạo rộng tuyến quân y mọi miền
Kỹ thuật mới, thực hành chuyên
Lâm sàng nghiên cứu xứng miền trung tâm
Quân, dân, đồng nghiệp tin tầm
Hài lòng, thân thiện, yên tâm tháng ngày
Vinh quang vang mãi hôm nay
Anh hùng ba lượt đọng đầy yêu thương
Đoàn kết, sáng tạo phi thường
Bền bỉ phấn đấu, kỷ cương vững vàng
Đảng trung, dân hiếu luôn mang
Khoa học, công nghệ ngày càng đỉnh cao.
Ngày nay nhiệm vụ Đảng trao
Chuyên sâu, hiện đại, ngành nào cũng tinh
Chuyên tâm, tận tụy hết mình
Vươn tầm quốc tế điển hình quốc gia.
“Tàu xanh” vươn tới biển ngà
“Cụm Vàng” hội tụ nếp nhà Đức Y
Bảy mươi năm một trường thi
“Viện Một Lẻ Tám” mãi ghi sử vàng.

TS. Ngô Thị Phượng - Khoa Nội tiết
Bệnh viện TWQĐ 108

