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Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực thuộc Đại học Y Dược TPHCM, 
được xây dựng trên mô hình tiên tiến của sự kết hợp Trường – Viện trong 
điều trị, đào tạo và nghiên cứu y học, là nơi hội tụ hơn 700 thầy thuốc gồm 
các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ là giảng viên Đại học Y Dược TPHCM.

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
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Thái Hoài Nam
Phó Giám đốc
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BAN GIÁM ĐỐC

HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TIÊN TIẾN CỦA SỰ KẾT HỢP TRƯỜNG - VIỆN.
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM LUÔN ĐƯỢC SỰ THAM VẤN THƯỜNG XUYÊN VỀ

CHUYÊN MÔN CỦA CÁC THẦY, CÔ CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM THUỘC NHIỀU LĨNH VỰC NHƯ:

GS TS BS Nguyễn Sào Trung
Chuyên khoa Giải phẫu bệnh 

PGS TS BS Lê Chí Dũng
Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

GS TS BS Đặng Vạn Phước
Chuyên khoa Tim mạch

PGS TS BS Nguyễn Thị Bay
Chuyên khoa Y học cổ truyền

PGS TS BS Phạm Thọ Tuấn Anh
Chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

PGS TS BS Võ Tấn Sơn
Chuyên khoa Ngoại Thần kinh

SLOGAN

Thấu hiểu nỗi đau - 
Niềm tin của bạn

TẦM NHÌN

Trở thành bệnh
viện đại học dẫn 
đầu Việt Nam và 
đạt chuẩn quốc tế

SỨ MỆNH

Mang đến giải pháp 
chăm sóc sức khỏe
tối ưu bằng sự tích hợp 
giữa điều trị, nghiên 
cứu và đào tạo

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tiên phong - Thấu hiểu 
- Chuẩn mực - An toàn

S Ố  3 5  

GS TS BS Nguyễn Thanh Bảo
Chuyên khoa Vi sinh

GS TS BS Trần Ngọc Sinh
Chuyên khoa Tiết niệu

GS TS BS Trần Thiện Trung
Chuyên khoa Ngoại Tổng quát

PGS TS BS Nguyễn Văn Ân
Chuyên khoa Ngoại niệu
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TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN
Một người phụ nữ trẻ, sau khi khám bệnh đã nhận được kết quả chẩn đoán cuối cùng là Ung thư biểu mô 
tuyến không xâm lấn của vú. Cô đã rất bối rối và tìm kiếm các thông tin từ các trang mạng xã hội. Sau 
hai ngày tìm hiểu về ung thư vú, cô đã quyết định chia tay người bạn trai và bị ám ảnh nhiều về cái chết 
vì cô nghĩ rằng các thông tin cô đọc được đều kết luận ung thư vú là không thể chữa khỏi.
Câu chuyện này cho thấy khả năng đọc hiểu thông tin sức khỏe của cô gái đã ảnh hưởng tiêu cực đến 
thể chất, tinh thần, hạnh phúc và quyết định lựa chọn của cô.

KHÁI NIỆM
Theo Davidhizar và cộng sự (2018) thì đọc hiểu thông tin sức khỏe là khả năng đọc, hiểu của mỗi cá 
nhân và từ đó sử dụng thông tin này vào việc chăm sóc sức khỏe một cách phù hợp cũng như tuân thủ 
các hướng dẫn điều trị.
Đọc là một yếu tố đóng góp chủ yếu vào hoạt động tìm hiểu thông tin sức khỏe. Đọc hiểu là một kỹ năng 
quan trọng cho phép mỗi cá nhân tiếp nhận được thông tin sức khỏe, hiểu được vấn đề sức khỏe, lựa 
chọn các phương pháp điều trị và chăm sóc sức khỏe phù hợp với tình trạng của mình.
Đọc viết là một tập hợp các kỹ năng đọc, viết, tính toán cơ bản cũng như khả năng diễn đạt bằng lời nói 
và kỹ năng hiểu thông tin được chia sẻ bằng lời nói. Khả năng đọc viết giúp mọi người có thể ghi chép 
các giấy tờ liên quan khi đến các cơ sở y tế, hiểu được các hướng dẫn của nhân viên y tế, tuân thủ điều 
trị và biết cách tự chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân (Hernandez, 2009).

Nguồn: Hội nghị chuyên đề về sức khỏe 
của Compare-PHC 2016

BAN TIN THANG 9-2019.indd   4 4/24/2020   10:18:51 AM



KIẾN THỨC Y  KHOA

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy 
có đến 9 trên 10 người trưởng 
thành có thể thiếu các kỹ năng 
cần thiết để quản lý sức khỏe, 
tự chăm sóc và ngăn ngừa bệnh 
tật cho bản thân. Một công trình 
khoa học khác công bố kết quả 
đến 43% người trong độ tuổi lao 
động ở Anh cho rằng đọc hiểu 
thông tin sức khỏe là phức tạp. 
Tỷ lệ này thậm chí tăng lên đến 
61% nếu đề nghị họ tính toán với 
các con số.  Theo Viện Y khoa 
Hoa Kỳ (IOM), thiếu khả năng 
đọc hiểu thông tin sức khỏe là 
nguyên nhân cơ bản của 10% 
số lượng người bệnh bị tác dụng 
phụ của thuốc. Việc hạn chế 
khả năng đọc hiểu thông tin 
sức khỏe cũng ảnh hưởng đến 
việc tuân thủ và sử dụng thuốc 
đúng hướng dẫn. Người bệnh 
không thể hiểu được các thông 
tin hướng dẫn trên hộp thuốc 
hoặc những giấy hướng dẫn mà 
nhân viên y tế đã đưa cho họ 
(Sheridan et al., 2011).
Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại 
học Luân Đôn, Anh đã khảo sát 

8.000 người bệnh từ 52 tuổi 
trở lên trong đó người tham gia 
được nhận một bảng hướng dẫn 
sử dụng thuốc Aspirin và được 
yêu cầu đọc và trả lời các câu 
hỏi nhằm đánh giá khả năng 
đọc hiểu. Khoảng 1/3 trong số 
người tham gia đã không thể 
hiểu được những nội dung này. 
Nhóm tham gia được theo dõi 
trong 5 năm. Phân tích kết quả 
mối liên quan giữa khả năng 
đọc hiểu thông tin sức khỏe và 
tử vong đã cho thấy nguy cơ tử 
vong tăng gấp hai lần đối với 
người không có khả năng 
đọc hiểu thông tin sức khỏe 
(Serper et al., 2014).
 
CÁC YẾU TỐ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN KHẢ 
NĂNG ĐỌC HIỂU 
THÔNG TIN SỨC KHỎE
Đối với cá nhân, các 
yếu tố ảnh hưởng đến 
khả năng đọc hiểu 
thông tin sức khỏe 
bao gồm thị giác, 
thính giác, khả năng 

sử dụng ngôn ngữ, trí nhớ, khả 
năng lý luận và các yếu tố xã 
hội như nghề nghiệp, tính chất 
công việc, thu nhập, hỗ trợ xã 
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hội. Người có khả năng đọc hiểu 
thấp thường làm những nghề 
nghiệp đơn giản, ít cập nhật 
thông tin, có thu nhập thấp. Một 
số yếu tố khác cũng được xem là 
có tác động đến khả năng đọc 
hiểu là dân tộc, chương trình 
giáo dục, văn hóa và ngôn ngữ 
(Hernandez, 2009). 
Xu hướng bệnh tật tại Việt Nam 
hiện nay là sự gia tăng tỷ lệ các 
bệnh mạn tính như tăng huyết 
áp (46%), bệnh khớp (34%), 
các bệnh đường hô hấp (7,6%). 
Ngoài ra, ba nhóm yếu tố nguy 
cơ chính gây nên 58% gánh 
nặng bệnh tật của người cao tuổi 
là nhóm hành vi (40%), chuyển 
hóa (33%) và vệ sinh môi trường 
(14%). Bộ Y tế cũng nêu rõ một 
trong những khó khăn là nhiều 
người dân còn thiếu kiến thức cơ 
bản về yếu tố nguy cơ và cách 
phòng chống bệnh tật. Báo cáo 
cho thấy việc tự chăm sóc, nhất 
là ở người cao tuổi, là rất quan 
trọng. Chính vì vậy, chúng ta cần 
phải biết khả năng đọc hiểu của 
người dân để đưa ra những thông 
tin và giải pháp phù hợp. 

Tuy nhiên, hiện nay rất khó tìm 
thấy số liệu chính thức về khả 
năng đọc hiểu thông tin sức khỏe 
của người dân tại Việt Nam. Một 
nghiên cứu của tác giả Trần Thị 
Thanh Tâm năm 2019 cho thấy 
41,8% người bệnh có khả năng 
đọc hiểu thông tin sức khỏe thấp 
(tiếp nhận dưới một nửa lượng 

thông tin mà họ nhận được), 
46,9% có khả năng đọc hiểu 
thông tin sức khỏe trung bình, 
11,2% người có khả năng đọc 
hiểu thông tin sức khỏe tốt. Điều 
này có nghĩa là chỉ có 1 trong 10 
người bệnh có thể đọc hiểu hoàn 
toàn những thông tin sức khỏe 
mà họ nhận được. Trong khi đó 
có đến năm người chỉ hiểu được 
một phần và bốn người hoàn 
toàn không hiểu gì khi nhận tiếp 
cận thông tin sức khỏe.
Điều 35, Luật Khám bệnh chữa 
bệnh năm 2009 quy định người 
hành nghề y tế phải có nghĩa 
vụ cung cấp thông tin cho người 
bệnh để đảm bảo quyền của 
người bệnh là quyền được cung 
cấp thông tin, giải thích, tư vấn 
đầy đủ về tình trạng bệnh, kết 
quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa 
chọn phương pháp chẩn đoán 
và điều trị. Điều 4 của Thông tư 
07/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn 
công tác điều dưỡng về chăm 
sóc người bệnh trong bệnh viện 
quy định nhiệm vụ chuyên môn 
chăm sóc người bệnh một cách 
cụ thể là người bệnh nằm viện 
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được điều dưỡng viên, hộ sinh viên tư vấn, giáo dục sức khỏe, hướng 
dẫn tự chăm sóc, theo dõi, phòng bệnh trong thời gian nằm viện và 
sau khi ra viện. Kết hợp giữa nhiệm vụ cung cấp thông tin của nhân 
viên y tế và khả năng đọc hiểu thông tin sức khỏe của người bệnh 
cho thấy đây là một nhiệm vụ không dễ để thực hiện một cách hiệu 
quả.

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU 
THÔNG TIN SỨC KHỎE
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC, 2009), có 5 hành 
động cần thiết để nâng cao khả năng đọc hiểu thông tin sức khỏe 
của người bệnh.  
1. Một là đo lường khả năng đọc hiểu thông tin sức khỏe của người 
bệnh. Đây là cơ sở để lựa chọn phương pháp thích hợp khi cung cấp 
thông tin liên quan đến sức khỏe. 
2. Hai là nhân viên y tế sử dụng ngôn ngữ đơn giản phối hợp với các 
hoạt động phi ngôn ngữ trong quá trình truyền đạt thông tin cho người 
bệnh. Cần tránh sử dụng các từ chuyên môn hoặc các từ viết tắt. 
3. Ba là cung cấp thông tin tập trung vào các thông điệp quan trọng 
cần nhấn mạnh, có giá trị áp dụng cho người bệnh. Cung cấp thông 
điệp chính về hành vi là trao quyền cho người bệnh, giúp họ lựa 
chọn cách thực hiện chăm sóc sức khỏe và thay đổi lối sống phù hợp 
với bệnh tật. 
4. Bốn là áp dụng những phương tiện truyền thông thích hợp, sử 

dụng những hình ảnh trực quan 
sinh động giúp người bệnh dễ 
hiểu và ghi nhớ lâu hơn những 
thông tin. 
5. Năm là đánh giá lại khả 
năng tiếp nhận thông tin của 
người bệnh, trong quá trình 
truyền đạt thông tin. Các tác giả 
khuyến khích việc dừng lại, chờ 
người bệnh phản hồi, đặt câu 
hỏi và đề nghị người bệnh nhắc 
lại những thông tin cần thiết để 
đảm bảo rằng họ đã hiểu đúng, 
nhớ được thông tin cần thiết.
Các giải pháp kể trên nhằm 
nâng cao khả năng hiểu được 
thông tin y tế, từ đó trao quyền 
cho người bệnh lựa chọn 
phương pháp phù hợp với khả 
năng và hoàn cảnh của từng 
người, từ đó nâng cao sức khỏe 
toàn dân, nhất là trong bối cảnh 
dân số ngày càng già hóa tại 
Việt Nam.
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ThS BS Lê Thị Thùy Phương

Hầu hết chúng ta đều nghĩ thoái hóa khớp là bệnh lý của người cao 
tuổi, tuy nhiên hiện nay bệnh thoái hóa khớp ngày càng trở nên phổ 
biến ở người trung niên, kể cả ở những người trẻ tuổi. Hiện trạng trên 
là hậu quả của tình trạng thừa cân, béo phì, lối sống ít vận động 
gây teo yếu cơ, và các thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày. 
Bên cạnh các phương pháp điều trị dùng thuốc và phẫu thuật, các 
phương pháp điều trị không dùng thuốc cũng đóng vai trò cực kỳ 
quan trọng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tối ưu nhưng lại 
thường bị bỏ qua.
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Vì vậy, bài viết này mong muốn 
đem đến cho quý đọc giả một 
cái nhìn bao quát hơn về các 
phương pháp điều trị không 
dùng thuốc trong thoái hóa khớp 
để từ đó, quý đọc giả có thể 
chăm sóc tốt hơn cho bản thân 
và những người thân yêu.

THOÁI HÓA KHỚP LÀ GÌ?
Thoái hóa khớp là tình trạng tổn 
thương lớp sụn phủ trên bề mặt 
khớp, qua thời gian dài sẽ dẫn 
đến các biến đổi trong khớp như 
mọc gai xương, hẹp khe khớp, 
viêm bao hoạt dịch khớp... Bệnh 

không gây nguy hiểm tính mạng 
nhưng diễn tiến âm thầm, gây 
ra tình trạng đau dai dẳng tăng 
dần và mất dần các chức năng 
hoạt động của khớp, cứng khớp 
và biến dạng khớp. Cuối cùng, 
dẫn đến kết cục là suy giảm 
nặng nề chất lượng cuộc sống 
hay nặng nề hơn là gây tàn phế.
Thoái hóa khớp thường gặp nhất 
là khớp gối, các khớp bàn tay và 
khớp háng. Ở Việt Nam, người 
bệnh thường đến các cơ sở y tế 
lúc khi đã đau đớn nhiều, khớp 
biến dạng hoặc bị nhiều tác 

dụng phụ của việc dùng thuốc 
giảm đau không đúng cách và 
kéo dài như viêm loét dạ dày, 
loãng xương, suy tuyến thượng 
thận… mà không biết rằng có 
thể ngăn ngừa, làm chậm diễn 
tiến bệnh từ những giai đoạn 
sớm chỉ với các bài tập phục 
hồi chức năng đơn giản, ít tốn 
kém nhưng mang lại hiệu quả rất 
cao.

NHỮNG AI CÓ NGUY CƠ 
THOÁI HÓA KHỚP? 
- Người cao tuổi: tuổi càng cao 

thì nguy cơ thoái hóa khớp càng 
tăng, tăng cao rõ rệt ở người 
trên 50 tuổi.
- Nữ giới có nguy cơ cao hơn 
do thường có các vấn đề thiếu 
canxi, thiếu vitamin, các khoáng 
chất và loãng xương do chế độ 
dinh dưỡng kém khi mang thai, 
tác động của mãn kinh…
- Những người đi lại quá nhiều 
và thường xuyên có các hoạt 
động có thể gây tác động bất 
lợi cho khớp như leo cầu thang, 
đường dốc, đi giày cao gót, 
bưng vác nặng, ngồi xổm….
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- Những người đã từng bị chấn thương hoặc phẫu thuật khớp
- Thừa cân, béo phì làm tăng áp lực lên khớp
- Yếu và teo cơ quanh khớp làm giảm khả năng hấp thụ lực, bảo vệ gối vững chắc.
- Di truyền

LÀM SAO NHẬN BIẾT BỆNH THOÁI HÓA KHỚP?
Một số dấu hiệu và triệu chứng thường gặp của thoái hóa khớp gồm:
- Đau khớp có tính chất cơ học: đau âm ỉ, tăng khi hoạt động, giảm khi nghỉ ngơi.
- Cứng khớp: thường xảy ra khi nghỉ ngơi, thường nặng hơn vào buổi sáng, có thể mất đi sau vài phút 
đến hơn 1 giờ sau khi xoa bóp, khởi động khớp.
- Viêm khớp, có các biểu hiện là sưng nóng đỏ vùng khớp, tràn dịch khớp

- Tiếng kêu lạo xạo trong khớp, 
lỏng lẻo, biến dạng khớp.
- Giảm khả năng cử động khớp, 
đi lại, vận động
- Yếu cơ hoặc co rút gân cơ 
quanh khớp.
- X-quang: hình ảnh gai xương, 
xơ xương dưới sụn, hẹp khe 
khớp, lệch trục khớp…

CHÚNG TA ĐÃ BỎ QUA 
NHỮNG ĐIỀU QUAN 
TRỌNG NÀO?
Điều thứ nhất: thoái hóa 
khớp ảnh hưởng đến mọi 
khía cạnh của cuộc sống
Thoái hóa khớp ảnh hưởng lên 
tất cả các khía cạnh trong cuộc 
sống của người bệnh chứ không 
chỉ gây đau và tổn thương các 
cấu trúc của khớp như chúng ta 
thường nghĩ. Những tác động 

này tương tác qua lại với nhau và được thể hiện chi tiết trong mô 
hình tâm-sinh lý-xã hội (hình 2):
- Sinh học: Thoái hóa khớp gây ra các triệu chứng khó chịu như sưng 
đau kéo dài, cứng khớp, biến dạng khớp, giảm khả năng đi lại…
- Tâm lý: lo lắng về bệnh, buồn bã, dễ cáu gắt vì phải chịu đựng đau 
đớn dai dẳng, mặc cảm phụ thuộc con cháu về kinh tế và trợ giúp 
sinh hoạt hàng ngày, niềm tin và thái độ trong việc điều trị thay đổi 
tùy theo từng người bệnh…
- Xã hội: ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động trong 
gia đình và xã hội, cần sự hỗ trợ của gia đình, xã hội (xe lăn, gậy, 
người chăm sóc…), ảnh hưởng đến mong muốn thư giãn, giải trí và 
tác động xấu đến các mối quan hệ trong gia đình và xã hội…
Một vấn đề rất đáng lưu tâm là ba yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội 
không thể tách rời và luôn tác động qua lại lẫn nhau làm tình trạng 
bệnh trở nên phức tạp. Chính vì vậy, cả người bệnh, thân nhân và 
nhân viên y tế đều cần chú ý đến cả 3 khía cạnh này khi điều trị 
thoái hóa khớp. 
Điều thứ hai: phục hồi chức năng hỗ trợ toàn diện cho 
người bệnh thoái hóa khớp ở mọi giai đoạn bệnh
Đối với người bệnh thoái hóa khớp, phục hồi chức năng sớm giúp 
giảm đau, duy trì và tăng khả năng vận động, ngăn ngừa biến dạng 

Hình 2. Mô hình tác động của thoái hóa khớp trên các khía cạnh 
tâm-sinh lý-xã hội (điều thứ nhất bị bỏ qua)
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khớp. Từ đó, giúp người bệnh có 
thể tránh được các tác dụng phụ 
của thuốc giảm đau kéo dài, 
đồng thời giúp nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người bệnh 
đáng kể.
Điều trị phục hồi chức năng 
thoái hóa khớp được chia theo 
các giai đoạn:
- Giai đoạn thoái hóa khớp nhẹ: 
đau không liên tục, đau ảnh 
hưởng ít đến khả năng vận động 
khớp và chất lượng cuộc sống. 
Điều quan trọng trong giai đoạn 
này là cần phát hiện sớm tình 
trạng bệnh và ngăn chặn bệnh 
tiến triển nặng hơn bằng các 
phương pháp không dùng thuốc: 
điều chỉnh chế độ sinh hoạt, 
giảm cân và tập luyện thể dục 
phù hợp theo hướng dẫn của 
nhân viên y tế.
- Giai đoạn thoái hóa khớp trung 
bình đến nặng: đau kéo dài, ảnh 
hưởng đến khả năng đi lại, làm 
suy giảm chức năng khớp, các 
hoạt động hàng ngày và chất 
lượng cuộc sống. Ở giai đoạn 
này bệnh nhân cần được điều trị 
bằng các thuốc uống, thuốc thoa 
giảm đau, tiêm thuốc vào khớp 
theo chỉ định của bác sĩ, kèm 
theo tập vận động trị liệu, tư vấn 
sử dụng các dụng cụ hỗ trợ. Biện 
pháp hiệu quả đối với người bị 

thoái hóa khớp nặng là thay 
khớp. Tuy nhiên, để tránh các 
biến chứng sau mổ, giúp người 
bệnh sớm trở về các hoạt động 
thường ngày, đồng thời kéo dài 
tuổi thọ của khớp nhân tạo.
Trong tất cả các giai đoạn bệnh 
kể cả phòng ngừa bệnh, ba 
yếu tố bao gồm tập luyện đúng 
cách, giảm cân và chế độ ăn 
lành mạnh đã được chứng minh 
là yếu tố cốt lõi trong phác đồ 
điều trị và được khuyến cáo cho 
tất cả bệnh nhân. Trong đó:
- Tập luyện: là cách an toàn và 
hiệu quả, tốn kém ít chi phí, giúp 
tạo ra những thay đổi tích cực 
trong khớp và làm chậm quá 

Hình 3. Điều trị thoái hóa khớp theo giai đoạn bệnh

Hình 4. Hình minh họa các phương pháp điện trị liệu
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trình thoái hóa khớp.
- Giảm cân: giúp giảm lực tải lên 
khớp, có thể làm chậm quá trình 
thoái hóa khớp và giảm đau. 
- Chế độ ăn cân bằng giúp cung 
cấp đầy đủ dưỡng chất, vitamin 
khoáng chất để duy trì chất lượng 
xương, dây chằng và cơ bắp.
Điều thứ ba:  phục hồi chức 
năng không chỉ là điều trị 
giảm đau
Phục hồi chức năng gồm các 

phương pháp điện trị liệu như 
siêu âm trị liệu, sóng ngắn trị 
liệu, dòng điện giảm đau, hoạt 
động trị liệu với các biện pháp 
giúp người bệnh thích nghi với 
các hoạt động hàng ngày và 
vận động trị liệu với các bài tập 
để cải thiện tình trạng bệnh phù 
hợp với mong muốn của người 
bệnh.
Điện trị liệu: các phương pháp 
này giúp cho người bệnh

- Giảm đau 
- Cải thiện khả năng di chuyển
- Cải thiện dáng đi
- Giảm tình trạng viêm, co thắt 
cơ co rút khớp

Hoạt động trị liệu: kỹ thuật viên 
sẽ đánh giá chức năng hiện tại 
của khớp và khả năng thực hiện 
các hoạt động hàng ngày của 
người bệnh, từ đó chọn lựa dụng 
cụ hỗ trợ phù hợp để giúp bệnh 

nhân di chuyển dễ dàng hơn, 
giảm áp lực lên khớp, hỗ trợ 
cuộc sống hàng ngày một cách 
tối ưu như:
- Đai nẹp gối, giày dép hấp thu 
lực, gậy 3 chân/4 chân, khung 
tập đi, xe lăn…
- Dụng cụ hỗ trợ cuộc sống: ghế 
nâng cao bồn cầu, lót đệm ghế, 
dụng cụ hỗ trợ lấy đồ…
- Tập dáng đi, duy trì tư thế tốt, 
hướng dẫn tập thực hiện các 
sinh hoạt hàng ngày
- Hướng dẫn kiểm soát tư thế, 
phòng ngừa té ngã và các tư thế 
cần phòng tránh để tránh gây 
các tác động bất lợi lên khớp.

Vận động trị liệu: tập luyện là 

quan trọng nhưng việc tập như 
thế nào cho đúng cách còn quan 
trọng hơn. Chính vì vậy, trước khi 
tiến hành tập luyện, người bệnh 
cần xác định rõ những vấn đề sau:
- Xác định mục tiêu phù hợp với 
mong muốn điều trị của bản thân 
(ví dụ có thể đi lại được, có thể 
leo núi được…), quỹ thời gian 
của mỗi người. Nên bắt đầu từ 
những mục tiêu dễ sau đó tăng 
dần tùy khả năng.
- Tập đúng: chương trình tập cần 
có sự tư vấn của bác sĩ và kỹ 
thuật viên phục hồi chức năng 
để có chế độ tập riêng tùy thuộc 
tình trạng bệnh và tình trạng sức 
khỏe của bản thân. Các bài tập 
bao gồm các nhóm chính:

• Tập duy trì tầm vận động khớp
• Tập kéo giãn các bắp cơ và 
dây chằng 
• Tập mạnh cơ quanh khớp
• Tập sức bền
- Tập đủ: cường độ tập sẽ thay đổi 
tùy theo tình trạng sức khỏe của 
mỗi người, do đó bệnh nhân cần 
được tư vấn bởi người có chuyên 
môn. Tuy nhiên, mức khuyến cáo 
chung là các bài tập mức độ trung 
bình 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 
ngày trong tuần (trong đó các bài 
tập mạnh cơ cần được thực hiện ít 
nhất 2 lần/tuần)
Lưu ý quan trọng khi tập
Một sai lầm rất hay gặp ở người 
bệnh là tập không điều độ, tập 
quá nhiều vào những ngày thấy 

Hình 5. Hình minh họa các phương pháp hoạt động trị liệu
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khỏe và không tập hoặc tập quá 
ít vào những ngày thấy mệt mỏi. 
Điều này có thể gây quá tải cho 
khớp dẫn tới đau hơn và làm tổn 
thương lên khớp nhiều hơn. Do 
đó việc nỗ lực duy trì nhịp độ tập 
đều đặn hàng ngày sẽ giúp bạn 
tránh tình trạng như trên, đảm 
bảo khớp của bạn luôn được bảo 
vệ tốt.
Điều thứ 4: thoái hoá khớp 
có thể phòng ngừa được
Để phòng ngừa thoái hóa khớp 
có một số điều quan trọng chúng 
ta cần nhớ:
- Duy trì chế độ tập luyện đúng cách.

- Có chế độ ăn uống lành mạnh, 
cân bằng, tránh thức ăn nhiều 
đường bột, nhiều dầu mỡ, nên 
tăng cường rau củ trái cây, 
các loại thức ăn giàu chất xơ, 
vitamin, canxi.
- Bổ sung canxi và vitamin D 
đã được chứng minh có hiệu 
quả rõ rệt trong việc ngăn 
ngừa thoái hóa khớp do liên 
quan đến chất lượng xương, 
gân cơ và dây chằng. Các 
thực phẩm chức năng như 
glucosamine, sụn vi cá mập… 
có hiệu quả thay đổi tùy cá 
nhân, cần được sự tư vấn của 

bác sĩ chuyên khoa trước khi 
sử dụng.
- Kiểm soát cân nặng, duy trì cân 
nặng lý tưởng.
- Tránh thực hiện các hoạt động, 
tư thế có thể gây hại cho khớp 
như: đi bộ trên đoạn đường gồ 
ghề, leo cầu thang, đường dốc, 
đi giày cao gót, đế cứng, mang 
vác nặng, ngồi xổm, xếp bằng, 
ngồi ghế quá thấp. Những người 
có nguy cơ thoái hóa khớp cũng 
nên tránh các môn thể thao tạo 
áp lực lớn lên khớp như bơi ếch 
tốc độ nhanh, các môn chơi với 
bóng, điền kinh…

BAN TIN THANG 9-2019.indd   13 4/24/2020   10:19:07 AM



14 www.bvdaihoc.com.vnBVÑHYD

KIẾN THỨC Y  KHOA

VAI TRÒ CỦA

VẬT LÝ TRỊ LIỆU
ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH
SAU PHẪU THUẬT

LỒNG NGỰC CN Vũ Hoàng Thu Hương
CN Trần Trung Hiếu 
CN Ngô Minh Tuấn
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PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC LÀ GÌ?
Phẫu thuật lồng ngực là phương pháp điều trị các 
bệnh lý về phổi, màng phổi như ung thư phổi, u 
trung thất, u tuyến ức, tràn khí màng phổi, tràn dịch 
màng phổi, kén khí, lõm ngực…, bằng phương 
pháp phẫu thuật cắt thùy phổi, phẫu thuật bóc tách 
u màng phổi…
Đường mổ trong phẫu thuật lồng ngực thông thường 
là mở ngực theo đường giữa xương ức và đường mổ 
thành ngực sau bên. Do tình trạng đau vết mổ cộng 
với thời gian gây mê và phẫu thuật thường kéo dài 
nên các cơ chế bảo vệ phổi và thể tích hô hấp giảm 
có thể dẫn đến các biến chứng sau mổ như viêm 
phổi, xẹp phổi và suy hô hấp.
Bên cạnh đó, sau phẫu thuật lồng ngực, các ống 
dẫn lưu ngực, dây nối thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh 
tồn, đường truyền tĩnh mạch… cùng với tâm lý lo sợ 
vận động sẽ ảnh hưởng không tốt tới vết mổ làm 
cho người bệnh gặp nhiều khó khăn và có xu hướng 
hạn chế xoay trở, vận động. Từ đó có thể dẫn đến 
một số biến chứng nguy hiểm khác như huyết khối 
tĩnh mạch sâu, thuyên tắc mạch phổi trong thời kỳ 
sau phẫu thuật.
Sớm quay trở lại với sinh hoạt và công việc hằng 
ngày, cũng như ngăn ngừa tối đa các biến chứng 
có thể xảy ra trong thời kỳ sau phẫu thuật là mối 
quan tâm chung của các thầy thuốc và bệnh nhân 

phẫu thuật lồng ngực. Vậy chúng ta cần phải làm 
gì để đạt được các mục tiêu này?

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CAN THIỆP 
VẬT LÝ TRỊ LIỆU ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH 
PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC
Hiểu và thực hiện đúng các bài tập vật lý trị liệu 
ngay từ những ngày đầu tiên sau phẫu thuật sẽ 
giúp người bệnh cải thiện chức năng hô hấp và vận 
động, giảm thiểu được các biến chứng sau phẫu 
thuật.
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu giúp người bệnh biết 
cách ho, khạc đàm đúng cách, hiệu quả nhằm  làm 
thông thoáng đường thở, gia tăng chức năng hô 
hấp nhưng vẫn bảo vệ tốt được vết mổ sau phẫu 
thuật và các bài tập vận động đơn giản, các tư thế 
tốt để ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch, thuyên tắc 
phổi. 

TƯ THẾ NGƯỜI BỆNH
Tư thế người bệnh (NB) được xem là một phần quan 
trọng của quá trình phục hồi sau phẫu thuật. Phương 
pháp đơn giản nhất là tư thế ngồi thẳng trên giường 
hoặc ngồi thòng chân xuống giường. 
Với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, người 
bệnh có thể ra khỏi giường và ngồi trên ghế ngay 
từ những ngày đầu tiên sau phẫu thuật. 
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PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH 
ĐƯỜNG THỞ
Phương pháp làm sạch đường 
thở là phương pháp giúp người 
bệnh biết cách loại bỏ đàm, dịch 
tiết phế quản ra ngoài làm cho 
đường thở được thông thoáng. 
Phương pháp này bao gồm 2 kỹ 
thuật chính là ho có kiểm soát và 
kỹ thuật gia tăng lưu lượng khí 
thở ra.

Kỹ thuật ho có kiểm soát
Ho thông thường là một phản 
xạ bảo vệ của cơ thể nhằm tống 

Hình 1. Cách người bệnh chuyển từ tư thế nằm sang tư thế 
ngồi thòng chân xuống giường

những vật “lạ” ra khỏi đường thở. Tình trạng đau vết mổ, tâm lý lo lắng, 
mệt mỏi khiến người bệnh không thể ho hiệu quả dẫn đến việc ứ tắc 
đàm, dịch tiết trong đường thở.
Kỹ thuật ho có kiểm soát nhằm mục đích làm sạch đường thở nhưng vẫn 
bảo vệ tốt được vết mổ của người bệnh. 

Kỹ thuật ho có kiểm soát được thực hiện như sau:
Đầu tiên, NB hít vào bằng mũi 2-4 giây, rồi thở ra chậm 4-6 giây. Lặp 
lại 3-5 lần.
Sau đó, NB hít vào bằng mũi ở tư thế hơi gập người về trước, gồng cơ 
bụng và mở miệng to thực hiện động tác ho.
Lưu ý dưới đây là tư thế hai tay bắt chéo ôm trước ngực của người 
bệnh với vết mổ ở đường giữa xương ức, được thực hiện khi ho, hắt xì 
và khi thay đổi tư thế nhằm bảo vệ vết mổ, làm giảm đau. Tuy nhiên, 
NB cần chú ý không đè, ấn trực tiếp vào vết mổ hoặc vị trí dẫn lưu.

Kỹ thuật gia tăng lưu lượng khí thở ra
Kỹ thuật gia tăng lưu lượng khí thở ra được sử dụng để thay thế động 
tác ho có kiểm soát trong những trường hợp người bệnh có tình trạng 
đau vết mổ nhiều hoặc yếu mệt, không đủ lực để ho. Bài tập được 

Hình 2. NB thực hiện tư thế hỗ 
trợ hai tay bắt chéo khi ho, hắt 

xì hay xoay trở
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thực hiện bằng cách người bệnh mở miệng to và hà hơi dài dứt 
khoát giống như cách hà hơi vào tấm kiếng để khởi phát cơn ho. 
Lưu ý bài tập chỉ nên làm 3 - 4 lần trong một đợt thực hiện để tránh 
gây mệt.

Kỹ thuật thở chúm môi
Bên cạnh việc thực hiện các bài tập thông thoáng đường thở 
người bệnh phải kết hợp tập các bài tập thông khí. Kỹ thuật thở 
chúm môi là phương pháp giúp cho người bệnh kiểm soát tốt 
nhịp thở, tăng cường sự di động của lồng ngực, tăng khả năng 
trao đổi khí. 

Người bệnh thực hiện bài tập thở chúm môi bằng cách hít vào 
bằng mũi chậm trong 2 - 4 giây với miệng đóng, rồi thở ra chậm 
trong 4 - 6 giây với môi chúm như đang huýt sáo. Để giúp việc 
trao đổi khí tốt hơn, khi hít vào người bệnh có thể giữ hơi thở 3 - 5 
giây trước khi thở ra.

Và bài tập thở cơ hoành (hay thở bụng) sẽ giúp tăng cường hiệu 
quả hoạt động của cơ hoành từ đó làm giảm tình trạng ứ khí 
trong phổi. 

Người bệnh còn được đánh giá và theo dõi bằng các dụng cụ 
tập thở. Việc sử dụng các dụng cụ tập thở sẽ giúp cho người bệnh 
ngoài việc gia tăng thể tích phổi còn dễ dàng theo dõi sự tiến bộ 
của mình với mục tiêu do kỹ thuật viên Vật lý trị liệu đã đặt ra.
Đối với trường hợp người bệnh không thể hoặc gặp khó khăn 
trong việc kiểm soát cách thở, tống xuất đàm nhớt thì kỹ thuật viên 
Vật lý trị liệu sẽ hỗ trợ người bệnh bằng các kỹ thuật chuyên sâu 
hơn như kỹ thuật gia tăng lưu lượng khí thở ra thụ động, dẫn lưu 
tự sinh, thông khí từng thùy phổi.

Các bài tập vận động 
Người bệnh sẽ được hướng dẫn các bài tập vận động tay để 
ngăn ngừa tình trạng giới hạn tầm độ khớp vai sau mổ, tăng 
cường sức cơ chi trên, gia tăng tuần hoàn và chức năng hô hấp. 
Để tăng tiến các bài tập sức cơ chi trên, người bệnh có thể tập 
với tạ hay vật nặng như chai nước…
Bài tập vận động chân nhẹ nhàng tại giường giúp NB duy trì 

Hình 4. NB thực hiện kỹ thuật thở 
chúm môi

Hình 5. NB thực hiện kỹ thuật thở 
cơ hoành

Hình 6. NB tập thở với 
dụng cụ tập thở

Hình 7. NB vận động tay tại giường

Hình 8. NB vận động chân tại giường
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sức cơ, ngăn ngừa huyết khối tĩnh 
mạch.
Người bệnh được hướng dẫn 
cách đi bộ phối hợp với nhịp thở, 
lên xuống cầu thang và đạp xe 
đạp tại chỗ nhằm cải thiện chức 
năng tim - phổi, giúp người bệnh 
đi lại tốt hơn, đem lại sự năng 
động tự tin và không lệ thuộc vào 
người khác.

Các bài tập sẽ được các kỹ thuật 
viên Vật lý trị liệu xây dựng phù 
hợp với khả năng thể lực của 
từng người bệnh và tăng dần 
cường độ để đạt được hiệu quả 
cần thiết. 

CÁC TƯ THẾ CẦN TRÁNH
Các tư thế như chống 2 tay ra 
phía sau hay nghiêng người qua 
bên đau sẽ ảnh hưởng tới quá 
trình lành vết mổ cũng như tạo tư 
thế co rút về bên mổ.
 
LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI 
BỆNH VÀ THÂN NHÂN
Phẫu thuật lồng ngực là một trong 
những loại phẫu thuật lớn, phức 
tạp có tỷ lệ biến chứng và tử vong 
cao hơn so với nhiều loại phẫu 
thuật khác.
Sự chuẩn bị tốt của người bệnh 
trước mổ sẽ giúp quá trình phục 
hồi chức năng sau mổ diễn ra 
thuận lợi và có hiệu quả cao hơn.
Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 
là một phần không thể thiếu trong 
chương trình điều trị và phòng 
ngừa các biến chứng sau phẫu 
thuật lồng ngực, không chỉ mang 
lại cho người bệnh nhiều kiến 
thức hữu ích mà còn giúp cho 
người bệnh giảm bớt tâm lý lo 
lắng, căng thẳng giảm số ngày 
nằm viện, tiết kiệm chi phí điều 
trị, thúc đẩy quá trình hồi phục 
một cách tốt nhất, giúp người 
bệnh nhanh chóng quay trở về 
với sinh hoạt hằng ngày và tái 
hòa nhập cộng đồng.

Hình 9. NB thực hiện bài tập đi bộ kết hợp với nhịp thở

Hình 10. NB thực hiện bài tập đi cầu thang 
kết hợp nhịp thở

Hình 11. NB với bài tập 
đạp xe tại chỗ

Hình 12. Các tư thế NB nên tránh
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TÌNH HÌNH BỆNH LAO TRÊN 
THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 
HIỆN NAY
Hiện nay, lao là bệnh nhiễm khuẩn 
chính và thường gặp nhất, ảnh 
hưởng đến khoảng 2 tỷ người 
tương đương 1/3 dân  số thế giới. 
Mỗi năm có đến 9 triệu trường hợp 
mắc mới đưa đến 1,5 triệu trường 
hợp tử vong (theo ước tính 2016). 
Điều đáng nói là 90% các trường 
hợp mới mắc và tử vong gặp ở các 
nước đang phát triển.
Khoảng 90% các trường hợp nhiễm 
khuẩn lao là tiềm ẩn không triệu 
chứng. Một phần mười các trường 
hợp này sẽ tiến triển thành bệnh 
lao có triệu chứng với một nửa số 
người sẽ tử vong nếu không được 
điều trị. Theo Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) năm 2016, mỗi ngày vẫn 
có khoảng 4.100 người chết do lao 
so với bệnh AIDS là 3.300 người. 
Bệnh lao là bệnh truyền nhiễm gây 

chết người nhiều nhất trên thế giới, 
đặc biệt khi có sự đồng mắc lao và 
HIV.
Theo báo cáo của WHO, năm 
2018 Việt Nam đứng thứ 16 trong 
30 nước có số người bệnh lao cao 
nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng 
thứ 15 trong số 30 nước có gánh 
nặng bệnh lao kháng đa thuốc. 
Ước tính năm 2017, Việt Nam có 
thêm 126.000 người mắc lao và có 
13.000 người chết do lao.
Mặc dù công tác phòng chống lao 
đã đạt được những thành tựu đáng 
kể, bệnh lao vẫn còn đang là một 
vấn đề sức khỏe cộng đồng chính. 
Tình hình dịch tễ lao kháng thuốc 
đang có diễn biến phức tạp và 
đã xuất hiện ở 90% các quốc gia. 
Năm 2017, trên toàn cầu ước tính tỷ 
lệ mắc lao đa kháng thuốc là 3,5% 
trong số bệnh nhân mới và là18% 
trong số bệnh nhân điều trị lại.
Việt Nam đang đứng trước những 

thách thức rất lớn khi đặt mục tiêu 
hoàn toàn chấm dứt bệnh lao vào 
năm 2030.

CÁC KỸ THUẬT CHẨN 
ĐOÁN VÀ PHÁT HIỆN LAO 
HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM
Kỹ thuật soi trực tiếp (Nhuộm 
Ziehl-Neelsen): kỹ thuật này chỉ 
cho phép phát hiện vi khuẩn kháng 
acid (Acid-Fast Bacilli - AFB). Ưu 
điểm của kỹ thuật này là dễ thực 
hiện, kết quả nhanh, rẻ và có thể 
thực hiện ở mọi nơi. Nhược điểm 
là độ nhạy thấp (trung bình đạt 
30 - 40% khi làm một mẫu bệnh 
phẩm, 65 - 75% đối với nhiều mẫu 
bệnh phẩm) nên cần soi từ 2 mẫu 
bệnh phẩm liên tiếp trở lên. Kết 
quả dương tính khi soi trực tiếp phụ 
thuộc chính vào số lượng vi khuẩn 
trong bệnh phẩm: số lượng vi khuẩn 
> 105 vi khuẩn/ml bệnh phẩm thì 
kết quả mới dương tính. Hơn nữa, 
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VI KHUẨN LAO & 
LAO ĐA KHÁNG 
BẰNG KỸ THUẬT 

GENE      XPERT

ĐỘT PHÁ MỚI TRONG

BAN TIN THANG 9-2019.indd   19 4/24/2020   10:19:16 AM



20 www.bvdaihoc.com.vnBVÑHYD

KIẾN THỨC Y  KHOA

kỹ thuật này cũng không xác định 
được tính kháng thuốc của vi khuẩn.
Nuôi cấy: là kỹ thuật xác định 
chắc chắn vi khuẩn lao (Bacilli de 
Koch-BK). Ưu điểm của kỹ thuật này 
là phân lập định danh được BK và 
làm kháng sinh đồ với các thuốc 
chống lao. Nhược điểm là thời gian 
có kết quả lâu, đắt tiền, đòi hỏi 
trang bị phức tạp hơn.
Kỹ thuật sinh học phân tử: 
là kỹ thuật khuếch đại acid nucleic 
(ADN và ARN) trong bộ gen của vi 

khuẩn lao như PCR, Realtime PCR... 
Tuy nhiên, phương pháp này đắt 
tiền, đòi hỏi trang bị phức tạp, hiện 
đại và cũng không thể xác định khả 
năng kháng thuốc của vi khuẩn lao.
Gene Xpert: là tích hợp các kỹ 
thuật tách chiết, khuếch đại và đọc 
kết quả khuếch đại ADN, cho phép 
xác định sự hiện diện của vi khuẩn 
lao và gen kháng thuốc của chúng.

GIỚI THIỆU VỀ GENE XPERT
Gene Xpert là một kỹ thuật đột 

phá tích hợp của 3 công nghệ 
(tách chiết DNA, khuyếch đại 
DNA và đọc kết quả) chỉ với một 
modul nhỏ. Kỹ thuật này cho kết 
quả nhanh, chỉ trong vòng 2 giờ 
và rất đơn giản cho người dùng. 
Đặc biệt hơn là máy cho kết quả 
kép, tức là cùng một lần trả lời 
sẽ cho biết có vi khuẩn lao hay 
không và có kháng với thuốc 
Rifampicin hay không.
Gene Xpert được phát triển trong 
chương trình FIND (Foundation 
for Innovative New Diagnostics) 
giữa công ty Cepheild Inc và 
Trường đại học Y khoa New 
Jersey.
Kỹ thuật này là bước đột phá 
trong chẩn đoán và hỗ trợ điều 
trị bệnh lao, đã được WHO 
chứng thực và khuyến cáo áp 
dụng từ tháng 10/2010 cũng 
như được khuyến cáo áp dụng 
trong công tác chống lao. Riêng 
ở Việt Nam, Bộ Y Tế đã có quyết 
định số 4921/QĐ-BYT ngày 
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26/12/2011 về việc ban hành quy trình triển khai 
xét nghiệm Gene Xpert trên toàn quốc đối với các 
cơ sở khám chữa bệnh kể cả lĩnh vực tư nhân để 
tiến tới xóa bỏ hoàn toàn bệnh lao.

Máy GeneXpert 4 modul và Catrig 
xét nghiệm Xpert MTB/RIF

MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN CỦA GENE XPERT
Tính tới tháng 6/2019 đã có hơn 100 quốc gia sử dụng 
xét nghiệm Gene Xpert để chẩn đoán vi khuẩn lao. 
Riêng ở Châu Á - Thái Bình Dương tính đến nay Gene 
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Xpert đã có mặt tại Campuchia, 
Trung Quốc, Đông Timor và Việt 
Nam.
Tại Việt Nam, theo thống kê của 
Chương trình Chống Lao Quốc 
Gia tính đến hết năm 2017 đã có 
157 máy đặt tại các tỉnh, thành 
phố trong toàn quốc, dự kiến đến 
năm 2020 sẽ có 232 máy. Bệnh 
viện Phạm Ngọc Thạch hiện có 10 
máy, Bệnh viện Đại học Y Dược có 
1 máy với 4 modul đã được triển 
khai từ năm 2017 và hoạt động liên 
tục từ đó đến nay.

ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC HIỆU 
CỦA GENE XPERT
Kỹ thuật Gene Xpert MTB/RIF cho 
phép xác định vi khuẩn lao có độ 
nhạy rất cao:
- 99% đối với người bệnh xét 
nghiệm đờm dương tính
- 80% đối với người bệnh xét 
nghiệm đờm trực tiếp âm tính

- 91% đối với trường hợp người 
bệnh nuôi cấy dương tính
- 72,5% đối người bệnh nuôi cấy 
âm tính
- Độ đặc hiệu chung của  xét nghiệm 
Gene Xpert là 98,3%
- Độ nhạy trong việc phát hiện 
kháng Rifampicin là 96,7%
- Độ đặc hiệu trong việc phát hiện 
kháng Rifampicin là 98,6%.

KẾT QUẢ GENE XPERT 
MTB/RIF CÓ Ý NGHĨA NHƯ 
THẾ NÀO TRONG VIỆC LỰA 
CHỌN THUỐC ĐIỀU TRỊ 
LAO?
Căn cứ vào kết quả xét nghiệm 
kháng sinh đồ hoặc các xét nghiệm 
chẩn đoán nhanh đã được Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) chứng thực 
như Hain test, Gene Xpert MTB/
RIF... thì tiêu chuẩn chẩn đoán các 
thể bệnh lao kháng thuốc được xác 
định cụ thể gồm: 

- Kháng một thuốc là trường hợp chỉ 
kháng duy nhất với một loại thuốc 
chống lao đầu tay khác Rifampicin. 
- Kháng nhiều thuốc là kháng với từ 
hai loại thuốc chống lao đầu tay trở 
lên mà không kháng với Rifampicin. 
- Lao kháng thuốc Rifampicin là 
kháng với kháng sinh Rifampicin và 
có hoặc không kháng thêm với các 
loại thuốc chống lao khác. Thực tế 
ở nước ta hiện nay, 90% các chủng 
lao kháng Rifampicin có kèm theo 
kháng Isoniazid. Vì vậy, các trường 
hợp kháng Rifampicin thường được 
xem như đa kháng và người bệnh 
được tiếp nhận điều trị theo phác 
đồ đa kháng.

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO 
NÊN CHỈ ĐỊNH GENE 
XPERT ĐỂ ĐƯỢC QUỸ 
TOÀN CẦU TÀI TRỢ?
Trong những ngày đầu tiên mới áp 
dụng, xét nghiệm Gene Xpert được 
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áp dụng để chẩn đoán ban đầu cho những trường hợp 
mắc lao đa kháng thuốc, hoặc lao đồng nhiễm HIV. Về 
sau tại những nơi có tỷ lệ người mắc bệnh lao và HIV 
không cao, xét nghiệm Gene Xpert được Trung Tâm 
Chống lao Quốc gia đồng ý cho áp dụng trên những 
bệnh nhân xét nghiệm đờm trực tiếp âm tính, để tăng tỷ 
lệ phát hiện lao phổi AFB (-).
Cụ thể hiện nay theo công văn số 665/BVPTƯ  ngày 
16/4/2019 của  Bệnh viện Phổi Trung Ương về việc sử 
dụng xét nghiệm Gene Xpert được mở rộng cho 4 loại 
bệnh phẩm là đờm, dịch rửa phế quản, dịch dạ dày, 
dịch não tủy với 3 đối tượng như sau.
1. Đối tượng chẩn đoán lao gồm: (1) nhóm người 
bệnh HIV nghi ngờ lao, (2) Trẻ em nghi lao, (3) Nghi 
lao ngoài phổi (lao màng não)
2. Đối tượng chẩn đoán lao đa kháng gồm: 
(1) Thất bại phác đồ không kháng R (Rifampicin), (2) 
Nghi lao/NB lao tiếp xúc với lao kháng thuốc, (3) Lao 
không âm hóa sau 2 hoặc 3 tháng điều trị phác đồ 
không kháng R, (4) Tái phát phác đồ không kháng R 
hoặc phác đồ kháng R, (5) Điều trị lại sau bỏ trị phác 
đồ không kháng R hoặc phác đồ kháng R, (6) Người 
bệnh lao mới/H, (7) người nghi lao có tiền sử điều trị 
thuốc lao trên 1 tháng, (8) người bệnh lao mới.
3. Đối tượng khác:  Lao phổi AFB âm.

BAN TIN THANG 9-2019.indd   23 4/24/2020   10:19:25 AM



BVÑHYDwww.bvdaihoc.com.vn24

KIẾN THỨC Y  KHOA

AN TOÀN LÀ
ƯU TIÊN –
CHẤT LƯỢNG LÀ
TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG LÀ
TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG LÀ

AN TOÀN LÀ ƯU TIÊN
Trong những năm gần đây, an 
toàn người bệnh là nền tảng cho 
công tác đảm bảo chất lượng của 
hệ thống y tế Việt Nam trong quá 
trình đổi mới.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
ước tính có 10% người bệnh tại các 
nước thu nhập cao bị tổn thương 
khi khám, chữa bệnh. Còn tại các 
nước có thu nhập trung bình và 
thấp, hàng năm có tới 134 triệu 
sự cố y khoa xảy ra, là nguyên 
nhân chủ yếu khiến 2,6 triệu người 
bệnh thiệt mạng. Bên cạnh đó, 
việc không đáp ứng được an toàn 
cho người bệnh dễ dẫn đến những 
hậu quả nặng nề nghiêm trọng đối 
với ngành y tế, một trong những 
vấn đề đó là gia tăng chi phí. Sự 
cố y khoa và hành nghề y khoa 
không an toàn gây tốn kém hàng 
tỷ USD,  tiêu tốn 14,3% chi phí tại 
bệnh viện để khắc phục hậu quả, 
gây tổn hại cho hàng triệu người 
bệnh. Một bằng chứng gần đây 
cho thấy 15% chi tiêu của bệnh 
viện ở các nước thuộc khối OECD 
(Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát 
triển) là chi phí trực tiếp cho các 
biến cố y khoa bất lợi. Ước tính 

tổng chi phí cho tổn hại do các sự 
cố y khoa tại mỗi nước thuộc khối 
OECD lên đến hàng tỷ USD mỗi 
năm. Việc đầu tư vào hoạt động 
an toàn người bệnh nhằm giảm sự 
cố, có thể tiết kiệm tài chính đáng 
kể chưa kể đến việc kết quả điều 
trị cho người bệnh sẽ tốt hơn. Tại 
Hoa Kỳ, các cải tiến an toàn người 
bệnh đã ước tính tiết kiệm được 28 
tỷ USD tại các bệnh viện tham gia 
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 

trong giai đoạn từ năm 2010 đến 
2015.
Như vậy, việc thực hiện các biện 
pháp an toàn người bệnh không 
những giúp giảm thiểu những tổn 
hại không mong muốn trong quá 
trình điều trị mà còn giúp tiết kiệm 
đáng kể chi phí y tế của xã hội. 
Các vấn đề đảm bảo an toàn 
người bệnh cần được quan tâm 
và cải tiến liên tục trong các hoạt 
động thực hành, trong chất lượng 

ThS BS Lê Nguyễn Thùy Khanh

BAN TIN THANG 9-2019.indd   24 4/24/2020   10:19:32 AM



www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD 25

KIẾN THỨC Y  KHOA

dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong 
các quy trình hoặc hệ thống của 
các tổ chức chăm sóc sức khỏe.

LẤY NGƯỜI BỆNH LÀ
TRUNG TÂM
Tại Bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM, việc đảm bảo an toàn 
người bệnh luôn là một trong 
những vấn đề được ưu tiên hàng 
đầu bên cạnh công tác khám và 
điều trị. Được hình thành và xây 
dựng từ năm 2013, Phòng Quản lý 
chất lượng bệnh viện (QLCLBV) với 
chức năng nhiệm vụ là một đơn vị 
đầu mối triển khai, tham mưu cho 
Ban Giám đốc, Hội đồng Quản lý 
chất lượng bệnh viện về công tác 
quản lý chất lượng Bệnh viện. Với 
quan điểm chủ đạo “Lấy người 
bệnh là trung tâm của hoạt động 
điều trị và chăm sóc, nhân viên 
y tế là then chốt”, Bệnh viện Đại 
học Y Dược TPHCM luôn tích cực 
trong các công tác cải tiến chất 
lượng khám, chữa bệnh. Lấy hoạt 
động an toàn người bệnh làm hoạt 
động trọng tâm, đổi mới công tác 
quản lý thông qua việc thiết lập 
hệ thống quản lý chất lượng trong 
Bệnh viện; cải cách các quy trình 
khám, chữa bệnh, giảm thời gian 

chờ đợi, cung cấp các dịch vụ tiện 
ích, hướng đến nâng cao sự hài 
lòng của người bệnh.

CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ, TRUYỀN ĐẠT VÀ XỬ LÝ 
THÔNG TIN, XÂY DỰNG 
VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI 
BỆNH
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 
đã ban hành các quy trình/quy 
định liên quan đến vấn đề an toàn 
người bệnh như: nhận dạng đúng 
người bệnh, thực hiện bảng kiểm 
an toàn phẫu thuật, thủ thuật hay 
quy định về phòng ngừa và xử trí 
té ngã đối với người bệnh nội trú… 
nhằm mục đích giảm thiểu các sự 
cố đáng tiếc, không mong muốn 
xảy ra. 
Bệnh viện luôn đẩy mạnh các hoạt 
động truyền tải thông tin về quản 
lý chất lượng, an toàn người bệnh 
bằng nhiều hình thức khác nhau 
như: xây dựng góc riêng về quản 
lý chất lượng trên trang web nội 
bộ; thiết kế bảng Quản lý chất 
lượng tại mỗi khoa nội trú. Tạo 
một môi trường truyền đạt thông tin 
riêng về quản lý chất lượng, gây sự 
chú ý và quan tâm nhiều hơn của 
nhân viên đến lĩnh vực quản lý chất 

lượng, an toàn người bệnh
Nâng cao kiến thức của nhân viên 
y tế về 6 mục tiêu an toàn người 
bệnh, Bệnh viện cung cấp các tài 
liệu được thiết kế với nội dung đầy 
đủ, ngắn gọn, dễ theo dõi. Thực 
hiện dán các tài liệu tại các vị trí 
làm việc của nhân viên nhằm nhắc 
nhở nhân viên trong quá trình làm 
việc. Ngoài ra, đây cũng là hoạt 
động truyền tải kiến thức cơ bản 
về quản lý chất lượng và an toàn 
người bệnh để nhân viên đều nắm 
rõ và hướng đến tinh thần làm việc 
“Lấy người bệnh làm trung tâm”.
Tất cả các hoạt động nhằm xây 
dựng văn hóa an toàn người bệnh 
trong toàn viện, với mong muốn 
đây là hoạt động quan trọng sẽ 
làm thay đổi theo chiều hướng tích 
cực về kiến thức, suy nghĩ, thái độ 
và hành vi của nhân viên y tế liên 
quan đến đảm bảo an toàn người 
bệnh.

ĐỀ CAO VAI TRÒ CÁ NHÂN, 
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN 
VIÊN TRONG CÔNG TÁC 
THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG, AN TOÀN NGƯỜI 
BỆNH
Xây dựng một nền văn hóa chất 
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lượng trong bệnh viện là một quá 
trình thay đổi, do đó cần có một 
động lực cho nhân viên của Bệnh 
viện tích cực tham gia làm việc để 
xây dựng môi trường nhân viên 
không còn e ngại khi phát hiện, 
báo cáo sự cố, sai sót. Khuyến 
khích các nhân viên đóng góp ý 
kiến các vấn đề, sự cố, sai sót, 
những khó khăn, tồn đọng trong 
công tác chuyên môn và xây dựng 
các biện pháp cải tiến chất lượng. 
Việc xây dựng và ban hành các 
quy định về khen thưởng báo cáo 
sự cố sai sót, khen thưởng các 
sáng kiến phòng ngừa sự cố và 
thực hiện đề án cải tiến chất lượng 
nhằm mục đích khuyến khích nhân 
viên báo cáo những sự cố, sai sót 
và tham gia tích cực các hoạt động 
nâng cao chất lượng.
 
NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ 
SỰ THUẦN THỤC NHÂN 
VIÊN
Bệnh viện thường xuyên tổ chức các 
lớp đào tạo, tập huấn về “Quản lý 

chất lượng – An toàn người bệnh” 
cho toàn thể nhân viên, đưa thông 
tin quản lý chất lượng tiếp cận 
nhiều hơn đến với từng nhân viên, 
tạo môi trường học hỏi và nâng 
cao kiến thức

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI 
BỆNH TRONG VIỆC PHỐI 
HỢP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ 
TẠI BỆNH VIỆN
Ban hành những quy định về việc 
thăm nuôi, đưa ra những yêu cầu 
về nội quy thăm bệnh, phổ biến 
những thông tin cần thiết từ khi 
người bệnh bắt đầu nhập viện 
nhằm đảm bảo người bệnh có 
thể được cung cấp đầy đủ những 
thông tin cần thiết để có thể cung 
cấp cho người bệnh kiến thức 
cơ bản nhất về việc đảm bảo 
an toàn. Tận tay hướng dẫn cho 
người nhà, người bệnh về an 
toàn người bệnh.
Việc giao tiếp với người bệnh 
trong suốt quá trình nằm viện 
cũng mang lại sự tương tác tốt 

nhằm giúp người bệnh phối hợp 
tốt hơn với điều dưỡng. Việc tham 
gia của người bệnh trong việc 
phối hợp phòng ngừa sự cố tại 
bệnh viện cũng giúp người bệnh 
hiểu rõ hơn những nguy cơ có thể 
gặp phải trong quá trình điều trị 
cũng như giúp hạn chế phòng 
ngừa các sự cố có thể xảy ra 
tại bệnh viện, mang lại một môi 
trường điều trị - chăm sóc an toàn 
cho người bệnh.
Để duy trì và phát triển công tác 
quản lý chất lượng – an toàn 
người bệnh tại Bệnh viện, phòng 
QLCLBV nói riêng và toàn thể 
Bệnh viện nói chung đang dần 
hoàn thiện toàn diện không chỉ 
hướng tới việc an toàn người 
bệnh, hài lòng người bệnh mà 
tiến tới công cuộc xây dựng Bệnh 
viện với tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế nhằm mang lại cho người 
bệnh một môi trường khám chữa 
bệnh an toàn, tiêu chuẩn mà vẫn 
phù hợp với tình hình kinh tế hiện 
nay của đất nước.
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TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 29/11/2019, Bệnh viện 
Đại học Y Dược TPHCM (BV 
ĐHYD TPHCM) tham dự hội thi 
sân khấu hóa tuyên truyền “Đổi 
mới phong cách, thái độ phục 
vụ của cán bộ y tế hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh” gắn 
với xây dựng cơ sở y tế “Xanh 
– Sạch – Đẹp” trong ngành Y 
tế khu vực VI. Đây là hoạt động 
nhằm nâng cao nhận thức, hiểu 
biết, tinh thần trách nhiệm của 
nhân viên y tế trong việc xây 
dựng bệnh viện thân thiện; nâng 
cao đạo đức nghề nghiệp, thay 
đổi nhận thức, thái độ, phong 
cách phục vụ người bệnh; rèn 
luyện kỹ năng giao tiếp, ứng 
xử, củng cố niềm tin và sự hài 
lòng của người bệnh. Trải qua 
03 phần thi bao gồm giới thiệu 
đơn vị, tiểu phẩm và trả lời câu 
hỏi tự luận, BV ĐHYD TPHCM đã 
vinh dự là một trong ba đội xuất 
sắc đạt giải A, đồng thời là đội 

đạt giải Ấn tượng của cuộc thi.
Phát biểu tại chương trình, TS BS  
Phạm Văn Tấn – Chủ tịch Công 
đoàn Khối Cơ sở Bộ Y tế, Trưởng 
Ban Giám khảo cuộc thi gửi lời 
cảm ơn đến Công đoàn Y tế Việt 
Nam và sự tham gia nhiệt tình 
của các đội thi. Ông cho biết, 
bên cạnh phát triển chuyên môn, 
người Thầy thuốc phải luôn trau 
dồi y đức, nâng cao phong cách 
phục vụ, ứng xử mang lại sự hài 
lòng cho người bệnh, người nhà 
người bệnh. Thông qua cuộc thi, 
mỗi cơ sở y tế đến từ các vùng 
miền khác nhau đã mang lại sự 
đa dạng về màu sắc, hình ảnh và 
thể hiện sự thay đổi, phát triển của 
đơn vị mình, cùng mục tiêu phát 
triển ngành Y tế Việt Nam. Ông hy 
vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động 
để các đơn vị có dịp giao lưu, chia 
sẻ những kinh nghiệm, thành tựu 
đạt được trong hoạt động chăm 
sóc sức khỏe nhân dân.

Hội thi lần này đã mang đến 
những câu chuyện thực tế về quy 
tắc ứng xử, sự phát triển vượt 
bậc về dịch vụ tiện ích mà các 
cơ sở y tế mang lại cho người 
dân cũng như đề cao sứ mệnh 
thiêng liêng của người Thầy 
thuốc. Xuyên suốt cuộc thi, BV 
ĐHYD TPHCM cũng đã truyền 
tải thông điệp đầy ý nghĩa về 
các giải pháp nâng cao chất 
lượng dịch vụ, đa dạng hóa 
các hoạt động chăm sóc sức 
khỏe, hỗ trợ người bệnh, mang 
lại niềm tin và sự hài lòng 
cao nhất cho mỗi người bệnh. 
Thành công của cuộc thi chính 
là nhờ vào sự động viên, ủng 
hộ của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo 
và Ban Chấp hành Công đoàn 
Bệnh viện; sự đồng sức, đồng 
lòng của nhân viên y tế cùng 
nhau nỗ lực vươn lên, mang y 
hiệu BV ĐHYD TPHCM vươn 
cao, bay xa.

HỘI THI SÂN KHẤU HÓA TUYÊN TRUYỀN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC 
VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH” GẮN VỚI XÂY 
DỰNG CƠ SỞ Y TẾ “XANH – SẠCH – ĐẸP” TRONG NGÀNH Y TẾ KHU VỰC VI
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ĐOÀN ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI GAN MẬT TỤY QUỐC TẾ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI 
VIỆT NAM

Ngày 28/11/2019, Đoàn đại 
biểu Hiệp hội Gan Mật Tụy 
Quốc tế (IHPBA) do GS Martin 
Smith - Chủ tịch IHPBA dẫn đầu 
đã đến thăm Bệnh viện Đại 
học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD 
TPHCM) và làm việc với Hội 
Gan mật Việt Nam (VASLD) và 
Phân hội Phẫu thuật Gan Mật 
Tụy Việt Nam (VSHBPS).
Tới thăm khoa Ngoại Gan - Mật 
- Tụy của Bệnh viện, Đoàn đã 
nghe báo cáo của TS BS Trần 
Công Duy Long - Phó Trưởng 
khoa về các hoạt động và thành 
tích của Khoa, nhất là về áp 
dụng các kỹ thuật mới như phẫu 
thuật nội soi cắt gan được trên 
700 ca với kết quả tốt và đạt 
được Giải thưởng cao của Quốc 
tế cùng ứng dụng nhiều tiến bộ 
trong ngoại khoa gan mật tuỵ, 
có nhiều thành công trong điều 
trị. Đoàn IHPBA đã thăm nhiều 

ca bệnh nặng, phức tạp được 
điều trị đạt kết quả tốt.
Đồng thời BV ĐHYD TPHCM đã 
giới thiệu các thành tựu và phát 
triển. Có thể nói đây là một 
trung tâm y tế hàng đầu của 
Việt Nam và khu vực đã ứng 
dụng, phát triển nhiều kỹ thuật 
cao nói chung và trong chẩn 
đoán điều trị bệnh lý gan mật 
tuỵ nói riêng. BV ĐHYD TPHCM 
cũng là cơ sở thực hành có chất 
lượng và uy tín cao đồng thời là 
trung tâm nghiên cứu, tổ chức 
các hoạt động khoa học thường 
xuyên, chuyên nghiệp, hiệu quả 
và có quan hệ quốc tế rộng 
khắp.
Làm việc với Đoàn IHPBA, GS 
TS Lê Trung Hải - Chủ tịch VASLD 
và VSHBPS đã cảm ơn sự giúp 
đỡ của IHPBS với chuyên ngành 
gan mật tuỵ Việt Nam. Hai 
bên đã trao đổi kế hoạch giúp 

đỡ của Hiệp hội Gan Mật Tụy 
Quốc tế với Việt Nam, nhất là 
giúp đào tạo các bác sĩ, phẫu 
thuật viên trẻ của nước ta, tiếp 
tục cử các chuyên gia giỏi đến 
giúp chúng ta, tạo các điều kiện 
hỗ trợ cho Việt Nam tham gia 
các hoạt động khoa học quốc tế 
và giúp phát triển chuyên ngành 
gan mật tuỵ của Việt Nam. Đoàn 
đại biểu IHPBA sẽ tham dự và 
có các báo cáo khoa học quan 
trọng tại Hội nghị Gan mật toàn 
quốc lần thứ 15 tại TPHCM vào 
ngày 29-30/11/2019 với chủ 
đề "Cập nhật xu thế mới trong 
chẩn đoán và điều trị bệnh lý 
gan mật tụy". Sự hợp tác hỗ 
trợ của Hiệp hội Gan Mật Tụy 
Quốc tế sẽ giúp phát triển lớn 
mạnh chuyên ngành Gan mật 
tuỵ Việt Nam, góp phần làm tốt 
hơn công tác bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân.

TIN HOẠT ĐỘNG
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CÙNG NHAU VỀ VỚI ĐẤT MŨI CÀ MAU

“Nghe nói Cà Mau xa lắm ở cuối 
cùng bản đồ Việt Nam
Ngại chi đường xa không tới về 
để nói với nhau mấy lời…”
(Trích từ bài hát “Áo mới Cà Mau”)

Câu hát vang mãi trong đêm 
khiến chuyến xe chuyên chở yêu 
thương của Bệnh viện Đại học Y 
Dược TPHCM đến với Cà Mau 
bỗng trở nên thật gần, thật vui. 
Tiếp nối chuyến đi Bà Rịa Vũng 
Tàu, vào ngày 22 – 23/11/2019, 
đoàn bác sĩ, điều dưỡng, nhân 
viên y tế tiếp tục đến với 500 bà 
con là các gia đình chính sách, hộ 
nghèo, cận nghèo, các gia đình 
khó khăn và trao tặng nhà tình 
nghĩa cho bác Lê Tấn Đạt thuộc 
ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, 
huyện Phú Tân, Cà Mau.
Dù đã rong đuổi theo các chuyến 
khám bệnh từ thiện trên khắp mọi 
miền đất nước, nhưng chưa bao 
giờ chúng tôi xem công tác đó là 
một nghĩa vụ. Bởi thật hạnh phúc 

khi được người dân tin tưởng, 
được nhìn thấy ánh mắt háo hức 
chờ đợi đoàn bác sĩ đến khám, 
được trao tận tay gói thuốc cho 
bà con, khoảng khắc ấy thật yên 
bình, sảng khoái như chính những 
con sông dọc bờ đê mang đến 
cho chúng tôi. Tạm gác lại những 
bộn bề của cuộc sống, đến với 
Cà Mau, lắng nghe những câu 
hỏi đến “ngô nghê” nhưng “trước 
giờ chưa ai giải đáp”, nhìn thấy 
những khó khăn về y tế, vật chất 
mà bà con đang phải cố gắng 
vượt qua, thì chúng tôi lại cảm 
thấy mình thật may mắn khi có 
cơ hội hướng dẫn bà con phương 
thức sinh hoạt, ăn uống, luyện tập 
sao cho phù hợp, dặn dò bà con 
cách phòng bệnh và điều trị sao 
cho đúng…
Mỗi người sinh ra đều có quyền 
được sống, được hạnh phúc. Và 
chúng tôi đã chọn cho mình niềm 
vui bằng cách len lỏi giữa những 
con đường ngoằn ngèo, mang 

những giá trị của tinh thần đoàn 
kết, nhân ái đến với người dân 
vùng sâu vùng xa của đất nước, 
để bà con luôn vững niềm tin, bền 
ý chí, cùng chung tay góp sức cho 
sự phát triển chung của nước nhà.

TIN HOẠT ĐỘNG
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CHẠY VÌ TRÁI TIM

Ngày 24/11/2019, tại 
Khu đô thị Celadon City, hơn 400 
bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên 
y tế Bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM đã tham gia chương trình 
“Chạy vì trái tim năm 2019”. Đây 
là lần thứ 7 liên tiếp chương trình 
được tổ chức nhằm gây quỹ Phẫu 
thuật tim cho trẻ em nghèo mắc 
bệnh tim bẩm sinh do Gamuda 
Land và Quỹ Nhịp tim Việt Nam 
kết hợp tổ chức.
Với thông điệp “Nối nhịp tim - 
Vươn mầm sống”, cung đường 5 
km đầy ý nghĩa đã nhận được 
sự đồng hành tích cực của hơn 
15.000 người bao gồm học 
sinh, sinh viên, nhân viên… với 
tổng số tiền quyên góp hơn 6 tỷ 
đồng. Như vậy, gần 250 trái tim 
bé nhỏ đầy dũng cảm sẽ được 
hồi sinh, có cơ hội học tập, vui 
chơi như bè bạn đồng trang 
lứa. Theo Quỹ Nhịp tim Việt 
Nam, 81% các em sau khi được 
phẫu thuật tim đã có thể tiếp 
tục đi học, 62% các gia đình 

có thu nhập tốt hơn và cải thiện 
được điều kiện kinh tế. Những 
con số đầy ý nghĩa trên chính là 
động lực để cộng đồng tiếp tục 
chung sức xây dựng thêm nhiều 
chương trình thiện nguyện, giúp 
các em có được tương lai khỏe 
mạnh, quên đi nỗi đau mà bệnh 
tật đã “vô tình” mang lại.
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Thực hiện và  phát hành
Bệnh viện ại học Y Dược TPHCM

ịa chỉ: 215 Hồng Bàng, Q. 5, TPHCM
T: (028) 3855 4269

Fax: (028) 3950 6126
Website:  www.bvdaihoc.com.vn
Email: bvdhyd umc.edu.vn

Thiết kế
Công ty QC TV và Truyền Thông Khuê Vũ 

Thư từ, bài vở, góp ý xin gửi về 
khoahocdaotao umc.edu.vn
Giấy phép xuất bản số số 23/GP-STTTT 
ngày 20 tháng 5 năm 2020

In 5.000 cuốn, khổ 20 x 28 cm
Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 
65 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận

ĐỌC HIỂU THÔNG TIN SỨC KHỎE VÀ
RA QUYẾT ĐỊNH  CHĂM SÓC: KHÓ HAY DỄ?

AN TOÀN LÀ ƯU TIÊN –
CHẤT LƯỢNG LÀ TIÊU CHUẨN

Kính biếu

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
THOÁI HÓA KHỚP
NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG BỊ BỎ QUA

Chủ biên
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc

Chịu trách nhiệm biên soạn
PGS TS BS Trương Quang Bình
TS BS Nguyễn Hữu Thịnh
PGS TS BS Lê Minh Khôi
ThS BS Nguyễn Đức Thành
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- Chạy vì trái tim

3 - 25

I N TH C Y KHOA
  3 Đọc hiểu thông tin sức khỏe và ra

quyết định chăm sóc: khó hay dễ?

14 Vai trò của vật lý trị liệu đối với người bệnh
     sau phẫu thuật lồng ngực

  8 Phục hồi chức năng thoái hóa khớp - Những điều
     quan trọng bị bỏ qua

   19 Dột phá mới trong xét nghiệm tìm vi khuẩn lao  
        lao đa kháng bằng kỹ thuật Gene Xpert
        24 An toàn là ưu tiên – Chất lượng là tiêu chuẩn            
 

BAN TIN THANG 9-2019.indd   31 4/24/2020   10:19:46 AM



BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
ĐT: (028) 3855 4269 - Fax: (028) 3950 6126
Website: www.bvdaihoc.com.vn

BAN TIN THANG 9-2019.indd   32 4/24/2020   10:19:46 AM




