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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

NGND GS TS BS 
Nguyễn Đình Hối
Giám đốc đầu tiên

PGS TS BS 
Nguyễn Hoàng Bắc
Giám đốc

PGS TS BS 
Trương Quang Bình
Phó Giám đốc

TS BS
Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

    MỤC TIÊU

- Phát huy thế mạnh của một Trung tâm chẩn đoán và điều trị chuyên 
khoa sâu có chất lượng cao.

- Là nơi nghiên cứu khoa học trong sự nghiệp phát triển y học nước nhà.

- Đào tạo nâng cao và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong 
nước và các nước trong khu vực.

   SỨ MỆNH

- Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và trang thiết bị y tế hiện đại, 
bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM luôn khẳng định trách nhiệm của 
mình trong việc phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân với chất lượng 
cao nhất.

   HOÀI BÃO

- Là bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam.

- Điều trị chuyên khoa sâu.

- Đạt tiêu chuẩn quốc tế.

R

BAN GIÁM ĐỐC
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BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

HOAÏT ÑOÄNG THEO MOÂ HÌNH TIEÂN TIEÁN CUÛA SÖÏ KEÁT HÔÏP TRÖÔØNG - VIEÄN, BEÄNH VIEÄN ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TPHCM LAØ 
NÔI HOÄI TUÏ HÔN 700 THAÀY THUOÁC, GOÀM CAÙC GIAÙO SÖ, PHOÙ GIAÙO SÖ, TIEÁN SÓ, THAÏC SÓ, BAÙC SÓ LAØ CHUYEÂN GIA 
ÑAÀU NGAØNH CUÛA ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TPHCM. VÔÙI THEÁ MAÏNH AÁY, BEÄNH VIEÄN ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TPHCM LUOÂN ÑÖÔÏC 
SÖÏ THAM VAÁN THÖÔØNG XUYEÂN VEÀ CHUYEÂN MOÂN CUÛA CAÙC THAÀY, COÂ COÙ NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM THUOÄC NHIEÀU 
LÓNH VÖÏC NHÖ:

PGS BS Nguyễn Mậu Anh
Chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa

PGS TS BS Võ Tấn Sơn
Chuyên khoa Ngoại Thần kinh

GS TS BS Nguyễn Thanh Bảo
Chuyên khoa Vi sinh

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

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

GS TS BS Trần Ngọc Sinh
Chuyên khoa Tiết niệu

GS TS BS Đặng Văn Phước
Chuyên khoa Tim mạch

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

GS TS BS Nguyễn Sào Trung
Chuyên khoa Giải phẫu bệnh

GS TS BS Trần Thiện Trung
Chuyên khoa Ngoại tổng quát
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BS Huỳnh Liên Đoàn

Alzheimer là một dạng của sa sút trí tuệ gây ra 
các vấn đề về trí nhớ, suy nghĩ và cách cư xử. 
Các triệu chứng thường tiến triển chậm và xấu 
dần theo thời gian, trở nên nghiêm trọng làm 
cản trở các công việc hàng ngày.

Năm 2015, trên thế giới có khoảng 48 triệu 
người bị Alzheimer. Thường gặp nhất bắt đầu 
ở tuổi trên 65, chỉ 4 - 5% các trường hợp là xảy 
ra sớm trước tuổi này. Năm 2010, có khoảng 
486.000 ca tử vong do sa sút trí tuệ. Bệnh đầu 
tiên được mô tả bởi nhà tâm thần học kiêm giải 
phẫu bệnh Alois Alzheimer, người Đức, vào 
năm 1906. Ở các nước phát triển, Alzheimer là 
một trong những bệnh tốn kém nhất về tài chính.

Các điều cơ bản của bệnh Alzheimer và sa 
sút trí tuệ
• Alzheimer là dạng thường gặp nhất của sa sút trí tuệ, 
là tên gọi chung của sự mất trí nhớ và các khả năng 
khác về trí tuệ khá nghiêm trọng, gây trở ngại cho cuộc 
sống hàng ngày. Bệnh Alzheimer chiếm tới 60-80% 
các trường hợp sa sút trí tuệ.
• Bệnh trở nên xấu hơn theo thời gian. Alzheimer là 
một bệnh tiến triển, khi các triệu chứng sa sút trí tuệ 
xấu dần qua một số năm. Trong các giai đoạn sớm 
của bệnh, sự mất trí nhớ thường nhẹ, nhưng trong giai 
đoạn muộn, bệnh nhân mất khả năng giao tiếp và đáp 
ứng với môi trường chung quanh. Alzheimer là nguyên 
nhân quan trọng đứng hàng thứ sáu của tử vong ở Hoa 
Kỳ. Những người Alzheimer chỉ sống trung bình được 
8 năm sau khi có các triệu chứng mà người khác nhận 
thấy, thời gian sống thêm có thể từ 4 đến 20 năm, tùy 
thuộc vào tuổi tác và các tình trạng khác về sức khỏe.
• Bệnh Alzheimer hiện không có cách chữa, nhưng việc 
điều trị triệu chứng có thể có hiệu lực và việc nghiên cứu 
đang được tiếp tục. Mặc dù các phương pháp điều trị 
hiện nay không thể làm bệnh dừng tiến triển, nhưng có 

BỆNH ALZHEIMER VÀ
 MỘT SỐ BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
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thể làm cho bệnh xấu đi chậm và có thể cải thiện chất 
lượng sống của người bệnh và những người chăm sóc. 
Hiện nay, thế giới đang cố gắng tìm các cách chữa 
tốt hơn, làm chậm khởi phát bệnh và ngăn chặn bệnh 
phát triển.

Nguyên nhân của bệnh Alzheimer còn nhiều 
điều chưa biết
Khoảng 70% được cho là do di truyền, thường liên 
quan đến nhiều gen khác nhau. Các yếu tố nguy cơ 
khác bao gồm: bệnh sử chấn thương sọ não, cao huyết 
áp, suy giảm hócmôn nữ estrogen, ô nhiễm môi trường, 
các bệnh tâm lý như trầm cảm, thiếu hụt các vitamin 
nhóm B…

Các triệu chứng của bệnh Alzheimer
Triệu chứng sớm thường gặp nhất của bệnh Alzheimer 
là việc khó nhớ một thông tin mới được biết.

Giống như mọi bộ phận khác của cơ thể, bộ não cũng 
thay đổi khi chúng ta già đi. Đa số chúng ta cuối cùng 
nhận thấy mình suy nghĩ chậm chạp và có vấn đề với 
việc nhớ lại một số điều. Tuy vậy, sự mất trí nghiêm 
trọng, sự lẫn lộn và các thay đổi lớn khác trong hoạt 
động trí óc có thể là dấu hiệu của các tế bào não bị 
suy giảm.

Dấu hiệu sớm thường gặp nhất là không nhớ các sự 
kiện mới xảy ra (mất trí nhớ ngắn hạn), vì các thay 
đổi trong bệnh Alzheimer điển hình bắt đầu từ phần 
của não liên quan đến sự tiếp thu kiến thức. Khi bệnh 
Alzheimer tiến triển, nó làm cho các triệu chứng ngày 
một thêm nghiêm trọng, bao gồm mất phương hướng, 
các thay đổi về tâm trạng và cách cư xử; tình trạng lẫn 
lộn ngày một nặng hơn về các sự kiện, thời gian và vị 
trí xảy ra; các nghi ngờ vô căn cứ về gia đình, bạn bè 
và những người chăm sóc cho mình tại nhà; sự mất trí 
nhớ và các thay đổi về cách cư xử nặng hơn; và khó 
khăn khi nói, khi nuốt, khi đi lại.

Người bị mất trí nhớ hay có các dấu hiệu khác có thể 
của Alzheimer có thể khó nhận biết là họ có vấn đề. 
Các dấu hiệu của sa sút trí tuệ có thể nhận rõ hơn bởi 
các thành viên trong gia đình hay bè bạn. Ai đó có 
triệu chứng giống với sa sút trí tuệ cần đi khám bác sĩ 
càng sớm càng tốt. Chẩn đoán và can thiệp sớm, các 
lựa chọn điều trị cùng các biện pháp hỗ trợ có thể giúp 
cải thiện chất lượng sống của người bệnh. 

Hiện không có cách điều trị nào có thể làm ngưng hay 
đảo ngược được tiến triển bệnh, thế nhưng cũng có vài 
phương pháp có thể cải thiện tạm thời các triệu chứng. 
Người bệnh thường phải dựa vào ngày càng nhiều sự 
hỗ trợ của người khác nhất là những người chăm sóc 
sức khỏe; bệnh gây sức ép rất lớn lên các yếu tố xã hội, 
tâm lý, khoa học và kinh tế. Các chương trình luyện tập 
về trí tuệ và thể xác và việc tránh béo phì có thể làm 

giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Việc điều trị các 
vấn đề về hành vi hay tâm lý do chứng sa sút trí tuệ 
thường sử dụng đến các thuốc làm giảm các rối loạn 
thần kinh (antipsychotics) nhưng điều này không được 
khuyến cáo vì ích lợi thường rất ít, ngược lại còn làm 
tăng nguy cơ chết sớm.

MỘT SỐ BÀI THUỐC Y HỌC CỔ
TRUYỀN DÙNG CHO ALZHEIMER
Toa thuốc điều trị
- Thành phần:
• Trinh nữ hoàng cung: 5 lá tươi, thái 2 - 3 phân
• Lá Dây cứt quạ, 1 nắm thái dày 2 - 3 phân
- Cách chế biến: Rửa sạch hai vị thuốc cho vô siêu đất, 
đổ 03 chén sắc lửa nhỏ, còn 01 chén.
Toa thuốc bổ dưỡng
- Thành phần:
• Thục địa 30 gr • Câu Kỷ 30 gr • Thịt sườn heo 300gr
- Cách chế biến: Tất cả được rửa sạch sẽ, nấu với 3 
tô nước cho ngập nước. Ban đầu lửa lớn, sau lửa nhỏ, 
khi còn lại 01 tô thì ngưng nấu. Uống nước, ăn thịt, bỏ 
xác thuốc.
- Lưu ý: Hợp chất Trinh nữ hoàng cung và lá dây cứt quạ 
là loại thuốc làm giảm huyết áp nhanh, vì vậy không 
thích hợp cho người huyết áp thấp. Trước khi dùng phải 
đo kiểm tra huyết áp, dưới mức bình thường không được 
uống. Thuốc này uống vào làm mất sức người bệnh vì 
vậy không nên uống liên tục và nên dùng xen kẽ với 
thuốc bổ dưỡng.
Lịch uống thuốc
- Đợt 1: Uống thuốc điều trị 5 ngày, uống thuốc bổ 
dưỡng 3 ngày.
- Đợt 2: Uống thuốc điều trị 2 ngày, uống thuốc bổ 
dưỡng 3 ngày
- Đợt 3, 4, 5…: Uống thuốc điều trị 1 ngày, thuốc bổ 
dưỡng 3 ngày, uống đến khi hết bệnh thì ngưng thuốc.
Điều dưỡng
- Hướng dẫn người bệnh tập luyện để giữ càng lâu càng 
tốt những hoạt động tối thiểu trong đời sống hàng ngày 
như dùng gậy khi di chuyển, cầm đũa, muỗng…
- Các chuyên viên về thần kinh đều thống nhất là bệnh 
nhân Alzheimer không mất hoàn toàn khả năng hiểu 
biết, vì vậy việc tập luyện ở người cao tuổi để kích thích 
trí tuệ rất quan trọng.
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BỆNH DÃN PHẾ QUẢN MẠN TÍNH
ThS BS Lê Phi Long

ĐẠI CƯƠNG
Hệ hô hấp gồm các đường dẫn 
khí và các phế nang. Phế nang 
là đơn vị hô hấp nhỏ nhất nơi 
diễn ra sự trao đổi O2 và CO2. 
Còn đường dẫn khí thì phân 
chia nhỏ dần và nhiều lần, như 
các nhánh của cành cây, để 
trở thành các phế quản thùy, 
phân thùy, hạ phân thùy, các 
tiểu phế quản trung gian và 
các tiểu phế quản tận đi đến 
các phế nang.
Bệnh dãn phế quản mạn tính 
(BDPQMT) được hiểu là bệnh 
lý của các phế quản, do các 
cấu trúc của thành phế quản 
bị phá hủy hoặc suy yếu và 
dãn to. Các tổn thương của 

bệnh dãn phế quản mạn tính 
là những tổn thương không thể 
hồi phục, khác với tình trạng 
dãn phế quản cấp tính là tạm 
thời có thể hồi phục trong một 
số viêm nhiễm cấp tính như 
nhiễm siêu vi, viêm tiểu phế 
quản… Trong BDPQMT, các 

phế quản có liên quan dãn 
ra, viêm và dễ bị xẹp làm tắc 
đường thở và cản trở việc làm 
sạch đờm dãi tiết ra.
Viêm phế quản mạn tính và khí 
thũng là hai tình trạng bệnh 
lý hay gặp nhất trong bệnh 
dãn phế quản mạn tính. Viêm 
phế quản mạn tính là viêm và 
phù lớp lót của đường thở gây 
hẹp, kích thích tiết dịch nhày 
làm nặng thêm tắc đường thở 
và tăng tình trạng nhiễm trùng 
phổi, bệnh nhân ho suốt ngày 
để cố làm sạch đường thở. Khí 
thũng là tình trạng phồng to 
quá mức của các phế nang, 
làm giảm chức năng của phổi 
và gây ra khó thở, là nguyên 

Cây phế quản
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nhân gây tử vong đứng hàng thứ tư ở Hoa Kỳ. Hai tình trạng này 
xảy ra do phơi nhiễm lâu dài với các khí gây kích thích, thông 
thường nhất là khói thuốc lá. Với xử trí thích hợp, đa số bệnh 
nhân BDPQMT có thể kiểm soát được các triệu chứng và chất 
lượng sống, cũng như giảm nguy cơ bị các bệnh khác kèm theo.
BDPQMT gặp ở 1/1.000 – 1/250.000 người lớn. Nữ nhiều hơn 
nam và gặp nhiều hơn ở người già. Bệnh giảm từ các năm 1950 
nhờ có kháng sinh. Lần đầu tiên được mô tả bởi René Laennec 
năm 1819. Chi phí ở Hoa Kỳ mỗi năm lên tới 630 triệu đôla.

Hình đại thể 
của BDPQMT

Các phế nang: hình bình thường 
và hình khí thũng

SINH LÝ BỆNH
Chiếm phần lớn cây phế quản là các phế quản nhỏ. Trong BDPQMT, 
các phế quản nhỏ bị tắc vì các thâm nhập viêm ở thành ống. Thành 
phế quản dày lên do thâm nhập các nang lympho đưa đến giảm dần 
chức năng phổi, nhất là ở những người có các yếu tố nguy cơ như 
tuổi cao và hút thuốc lá. 

BDPQMT là hậu quả của viêm mạn tính làm mất khả năng làm sạch 

đàm tiết ra. Điều này có thể do 
các nguyên nhân bẩm sinh đưa 
đến mất khả năng làm sạch đàm 
(ví dụ rối loạn vận động nguyên 
phát của các lông chuyển), hoặc 
do đàm sánh hơn (trong xơ hóa 
nang), hoặc do các nhiễm trùng 
nặng hay mạn tính (các bội 
nhiễm).

Dãn phế quản có thể khu trú 
trong một thùy hay lan tỏa rộng 
hơn, thường gặp nhất là thể lan 
tỏa và hay gặp nhất là ở các 
thùy dưới, điều này có thể do 
các chất tiết nhiễm trùng đọng 
xuống dưới thấp theo trọng tâm. 

Các nguyên nhân gây ra 
BDPQMT có thể là: (1) Nguyên 
nhân chính của BDPQMT ở các 
nước đã phát triển là hút thuốc lá, 
ở các nước đang phát triển gặp 
ở những người tiếp xúc với khói 
của nhiên liệu đốt dùng trong 
nấu ăn và nhà ở nóng nực thông 
khí kém, hoặc làm một số nghề 
nghiệp phải tiếp xúc thường 
xuyên với các hóa chất dễ bay 
hơi độc cho đường hô hấp; (2) 
Các bệnh viêm nhiễm đường hô 
hấp kéo dài, tái đi tái lại, bội 
nhiễm; (3) Trong lao phổi, dãn 
phế quản thường gặp ở các thùy 

trên nhiều hơn so với các thùy 
dưới, nguyên nhân chưa rõ: do 
luồng khí đi vào các thùy trên tốt 
hơn, hay do dẫn lưu bạch huyết 
của các thùy trên kém hơn; (4) 
Trít hẹp hay chèn ép đường dẫn 
khí, ví dụ: các hạch quanh phế 
quản to ra có thể gây chèn ép, 
các khối ung thư lớn làm bít tắc BDPQMT: các nguyên nhân tại các vị trí thường gặp.

Các dạng của Dãn phế quản



hình mặt kính đồng hồ, tím môi, tím đầu móng… 
có thể gặp ở những trường hợp dãn phế quản lâu 
ngày, có ảnh hưởng tới chức năng hô hấp và tim 
mạch. Mất sức, sụt cân (ở các giai đoạn muộn), 
phù các mắt cá chân, bàn chân, cẳng chân. 
• Có các thời kỳ bệnh nặng lên, các triệu chứng 
xấu hơn và kéo dài ít nhất là vài ba ngày.
• Các xét nghiệm thường được chỉ định để chẩn 
đoán dãn phế quản là X-quang phổi qui ước, chụp 
ngực cắt lớp, chụp phế quản cản quang (ít làm), 
đo chức năng hô hấp, nội soi phế quản…

Chụp cắt lớp độ phân giải cao là tiêu chuẩn vàng 
cho chẩn đoán BDPQMT. Hình ảnh chụp cắt lớp: 
1) đường kính trong của phế quản lớn hơn động 
mạch phổi đi bên cạnh, 2) các phế quản không 
thuôn nhỏ dần như bình thường, và 3) thấy được 
các phế quản ở 1-2 cm phía ngoài của phế trường.

Có thể gặp các hình thái sau đây của dãn phế 
quản (DPQ): 1) DPQ hình trụ: thấy các đường song 
song, hoặc một mặt cắt nằm ngang dãn to đi cạnh 

một động mạch phổi, đường kính của phế quản 
này to hơn động mạch đi kèm 1-1,5 lần, 2) DPQ 
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phế quản hoàn toàn, hay một bệnh lý đặc biệt 
thường hay được nhắc đến trong nhóm bệnh dãn 
phế quản do trít hẹp là hội chứng thùy giữa (vì 
phế quản thùy giữa có cấu trúc giải phẫu “yếu” 
và “khiếm khuyết” so với các thùy khác, nên dễ 
bị chèn ép, hẹp lòng, khó thoát lưu đàm và dịch 
tiết); (5) Trong nhiễm nấm phế quản-phổi dị ứng 
do aspergillus, thường gặp dãn phế quản tại vùng 
trung tâm của phổi; (6) Cũng có thể gặp các nhiễm 
trùng do các mycobacteria khác không phải lao 
như các mycobacteria gây hủi hay gây lao trâu 
bò; (7) Dãn phế quản ở trẻ em có tỷ lệ cao ở trẻ 
bị viêm mũi xoang, bệnh này có thể dẫn đến viêm 
phổi với dãn phế quản; (8) Một số nguyên nhân 
bẩm sinh mà hay gặp nhất là tình trạng xơ hóa 
nang có liên quan với việc vận chuyển ion chloride 
qua màng tế bào, hoặc một dãn phế quản bẩm 
sinh rất hiếm gặp có liên quan với thiếu hụt alpha-
1-antitrypsin – chất này được tạo ra ở trong gan và 
đi vào trong máu để bảo vệ phổi, và người ta chưa 
rõ vì sao thiếu chất này lại dễ bị dãn phế quản.

Các tổn thương của các phế quản nhỏ hơn, xa 
hơn, gần phế nang hơn thuộc vào nhóm các bệnh 
lý xơ phổi, bệnh mô kẽ phổi, bệnh bụi phổi nghề 
nghiệp… 

TRIỆU CHỨNG & CHẨN ĐOÁN 
Các triệu chứng lâm sàng thường không xuất hiện 
cho đến khi đã có các tổn thương đáng kể của 
phổi, chỉ khoảng 20-30% người hút thuốc kinh 
niên là có biểu hiện lâm sàng rõ của BDPQMT, 
tuy rằng nhiều người hút thuốc kinh niên có thể bị 
suy giảm chức năng phổi. Bệnh nhân thường trên 
40 tuổi, vì BDPQMT tiến triển chậm trong nhiều 
năm. Các dấu hiệu và triệu chứng của BDPQMT 
bao gồm:
• Biểu hiện thường gặp nhất của dãn phế quản 
mạn tính là triệu chứng ho và khạc đàm kéo dài. 
Người mắc bệnh dãn phế quản thường bị khó thở 
khi hoạt động thể lực, khò khè, ho khạc nhiều đàm, 
kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Đàm khạc ra 
thường nhầy đục, để lâu sẽ lắng đọng thành lớp. 
Tình trạng ho khạc đàm này thường rõ rệt và nặng 
thêm khi thời tiết thay đổi, hoặc khi bị bội nhiễm. 
• Hay xảy ra các đợt nhiễm trùng hô hấp. Trong 
các đợt bội nhiễm: ứ đọng đàm nhớt nhiều hơn, 
đàm trở nên vàng đục hoặc vàng xanh, số lượng 
nhiều hơn. Bệnh nhân có thể có nóng sốt, mệt mỏi, 
uể oải, chán ăn, khó thở, nặng ngực… Các đợt bội 
nhiễm và ứ đọng này thường hay tái đi tái lại nhiều 
lần trong năm, điều trị kéo dài và khó khăn hơn 
so với các trường hợp nhiễm trùng hô hấp thông 
thường khác.  
• Một số biểu hiện của tình trạng thiếu ôxy mạn 
tính như dấu hiệu ngón tay dùi trống, móng tay 

Phế quản có đường kính 
lớn hơn động mạch đi 

kèm 1-1,5 lần

Phổi bình thường: hình các 
phế quản thuôn nhỏ dần.

BDPQMT: hình các phế 
quản thu nhỏ đột ngột.

Nhiều hình khí – dịch 
ứ đọng ở phổi phải

Hình chụp cắt lớp BDPQMT

Hình chụp cắt lớp
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chỗ to chỗ nhỏ không đều hoặc các phế quản có 
hình tràng hạt, 3) DPQ hình túi: có các hình nang 
to hay hình rổ tổ ong, tương phản với hình các 
bong bóng trong phế thũng (có vách mỏng hơn và 
không đi kèm với các bất thường của đường thở 
phía gần).

DIỄN TIẾN & BIẾN CHỨNG 
• Viêm phổi – áp xe phổi 
Các đợt bội nhiễm có thể tiến triển nặng hơn, 
nhất là ở những người tuổi cao già yếu, đái tháo 
đường, Cushing... trở thành viêm phổi, gây hoại 
tử nhu mô và tạo áp xe phổi, gây ra suy hô hấp 
cấp, nhiễm trùng huyết… đó là những tình trạng 
nặng có thể dẫn tới tử vong. Áp xe phổi có thể vỡ 
vào màng phổi gây ra tràn mủ màng phổi, rò phế 
quản-màng phổi… Tiêm vacxin cúm hàng năm và 
vacxin chống phế cầu trùng có thể đề phòng một 
số nhiễm trùng.
• Ho ra máu 
Dãn phế quản là nguyên nhân hàng đầu của ho ra 
máu. Khác với ho ra máu do ung thư (lượng máu 
ít, dính đàm, như kiểu rỉ sét, kín đáo thoáng qua), 
ho ra máu do dãn phế quản có thể tiến triển thành 
từng đợt, với số lượng ít, máu đỏ tươi hòa loãng 
với đàm và dịch tiết, vài chục ml mỗi lần và kéo 
dài 1 - 2 tuần, tái đi tái lại; nhưng cũng có thể diễn 
tiến đột ngột với khối physema lượng lớn, gọi là ho 
ra máu sét đánh, máu tràn ngập đường thở gây ra 
suy hô hấp và tử vong nhanh chóng.  
• Khí thũng và bệnh bóng khí phổi 
Dãn phế quản và viêm nhiễm lâu ngày có thể dẫn 
tới tình trạng ứ khí và suy hô hấp mạn tính, làm 
phá hủy cấu trúc các phế nang đưa đến khí phế 
thũng. Các phế nang bị căng dãn lan tỏa tạo nên 
các bóng khí, sự trao đổi oxy và cân bằng thông 
khí-tưới máu tại phổi bị rối loạn, các vùng phổi 
lành lân cận bị chèn ép, hoặc vỡ các bóng khí gây 
tràn khí màng phổi, có thể dẫn tới suy hô hấp cấp 
và tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. 
• Suy hô hấp – Tâm phế mạn 
Dãn phế quản và suy hô hấp lâu ngày, thay đổi 
cấu trúc mạch máu tại phổi gây ra cao huyết áp 
tại các động mạch phổi, sẽ dẫn tới hậu quả là suy 
giảm chức năng của tim phải, làm người bệnh khó 
thở thường xuyên, mất khả năng gắng sức, phù 
chân, gan to, xơ gan… là những biểu hiện mà y 
học gọi là chứng tâm phế mạn (suy tim phải do 
bệnh phổi mạn tính).  
• Ung thư phổi. Nguy cơ ung thư phổi cao hơn, bỏ 
thuốc lá có thể làm giảm nguy cơ này.

ĐIỀU TRỊ 
Điều trị dãn phế quản chủ yếu là điều trị nội khoa. 
Người bệnh thường được hướng dẫn tập ho khạc, 
dẫn lưu đàm nhớt theo tư thế, tập hít thở, vật lý trị 

liệu hô hấp. Các thuốc thường được chỉ định: thuốc 
loãng đàm, thuốc chống co thắt phế quản, kháng 
sinh khi có bội nhiễm, thuốc cầm máu khi có ho ra 
máu, thuốc giảm ho và chống dị ứng… 
• Các tình huống thường được chỉ định phẫu thuật 
là: dãn phế quản khu trú, dãn phế quản đáp ứng 
kém với điều trị nội khoa, tái phát nhiều lần dai 
dẳng, ho ra máu dai dẳng hoặc ho ra máu lượng 
nhiều, có biến chứng áp xe phổi, tràn mủ màng 
phổi, bóng khí phổi gây chèn ép, tràn khí màng 
phổi, hội chứng thùy giữa… 
• Dãn phế quản có ho ra máu lượng nhiều, trong 
tình huống cấp cứu hoặc một số trường hợp nặng 
không thể phẫu thuật, có thể nội soi làm thuyên tắc 
động mạch phế quản một lần hoặc nhiều lần để 
cầm máu tạm thời.
• Đối với các trường hợp dãn phế quản do dị vật, 
cần phải được lấy bỏ dị vật qua nội soi phế quản, 
hoặc nếu khó khăn phải dùng đến phẫu thuật. 

PHÒNG NGỪA
Dãn phế quản là bệnh lý mạn tính 
tiến triển lâu dài, có thể dẫn tới 
biến chứng nặng và nguy hiểm tính 
mạng. Để phòng tránh, phải điều 
trị tốt và dứt điểm các viêm nhiễm 
đường hô hấp, tránh để kéo dài. 
Phải điều trị lao thật tốt, theo đúng 
phác đồ để tránh tái phát hoặc 
kháng thuốc. Phải chích ngừa một 
số bệnh nhiễm trùng hô hấp thường 
gặp như lao, cúm, ho gà. Các dị vật 
đường thở phải được phát hiện và 
lấy bỏ sớm trước khi ảnh hưởng đến 
cấu trúc phế quản. Nên tập hít thở 
thường xuyên, không hút thuốc lá và 
tránh các điều kiện ô nhiễm không 
khí khói bụi hay các hóa chất bay 
hơi độc hại.
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Ung thư cổ tử cung (UTCTC) xảy ra khi các tế bào bất thường của cổ tử cung phát triển ngoài tầm kiểm soát. 
Cổ tử cung là phần dưới của tử cung mở vào đầu trên của âm đạo. UTCTC là một trong các loại ung thư 
thường gặp nhất ở phụ nữ và có thể phát hiện ở giai đoạn rất sớm bằng thử nghiệm Pap (Pap là viết tắt tên 
tác giả của thử nghiệm: Georgios Papanikolaou, người Hi Lạp).

Đa số UTCTC gây ra bởi virut HPV. Bạn có thể bị lây nhiễm HPV do quan hệ tình dục với người có HPV. Khi đó 
hệ thống miễn dịch sẽ có phản ứng chống lại virut gây hại. Đa số người lớn nhiễm HPV có thể tự khỏi nhưng 
một tỷ lệ thấp có thể gây ra các mụn cơm đường sinh dục hoặc dẫn đến UTCTC. Có thể làm giảm nguy cơ 
UTCTC bằng nhiều cách: xét nghiệm định kỳ tế bào cổ tử cung (kỹ thuật Pap, hoặc bằng phương pháp nhúng 
dịch), thử nghiệm HPV DNA hoặc tiêm văcxin có tác dụng bảo vệ chống lại virut HPV.

Nên khám phụ khoa ngay khi xuất hiện các triệu chứng 
trên, bạn cần làm sớm xét nghiệm tế bào cổ tử cung.

NGUYÊN NHÂN
UTCTC khởi phát khi tế bào khỏe mạnh bị đột biến gen 
trở thành tế bào bất thường. Các tế bào ung thư phát 
triển và nhân đôi mất kiểm soát, và chúng không chết 
theo quy luật. Chúng tạo thành khối u, tế bào ung thư 
xâm lấn các mô kế cận, di căn đến nhiều nơi trên cơ thể.

TRIỆU CHỨNG
Trong giai đoạn sớm, UTCTC thường không có triệu 
chứng gì rõ rệt.
Trong giai đoạn muộn, bệnh có các biểu hiện sau:
• Xuất huyết âm đạo không bình thường: ví dụ xảy ra 
sau giao hợp, xuất huyết giữa kỳ kinh, hoặc xuất huyết 
khi đã mãn kinh.
• Dịch tiết âm đạo nhầy lẫn máu, có thể có mùi hôi.
• Đau vùng chậu hoặc đau khi giao hợp.
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Vị trí các loại ung thư thường gặp 
của cổ tử cung Hình to và chi tiết hơn

Đầu những năm 80 thế kỷ trước, Harald zur Hausen, 
người Đức, khám phá ra virut HPV là nguyên nhân 
hay gặp nhất của UTCTC, từ đó giúp cho ngành y 
tế chế tạo ra các loại văcxin để phòng ngừa bệnh 
này. HPV thường gây ra các mụn cơm đường sinh 
dục. Có > 100 týp HPV, trong đó có 40 týp lây qua 
đường tình dục. Hai týp HPV 16 và 18 là nguyên 
nhân chính gây ra UTCTC. Phụ nữ nhiễm HPV khá 
phổ biến nhưng không phải ai nhiễm HPV cũng sẽ 
phát triển thành UTCTC, số đông sẽ tự khỏi. 

CẤU TẠO CỦA CỔ TỬ CUNG VÀ 
CÁC LOẠI UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
Cổ tử cung là phần dưới của tử cung, 
mở vào đầu trên âm đạo. Ở phụ nữ 
chưa sinh đẻ, cổ tử cung dài khoảng 
2-3 cm. Ở giữa là buồng cổ tử cung 
hình con suốt, hẹp, phía trên thông 
với buồng tử cung qua lỗ trong cổ tử 
cung và phía dưới thông vào âm đạo 
qua lỗ ngoài cổ tử cung. Buồng cổ tử 
cung được lót bởi một lớp liên bào 
tuyến hình trụ, có nhiều khe nhỏ phân 
nhánh ăn sâu xuống khoảng 0,5–1,0 
cm, lớp mô này ở đây có tên là cổ tử cung trong. 
Phần dưới cổ tử cung lồi vào trong âm đạo được gọi 
là cổ tử cung ngoài được che phủ bởi nhiều lớp liên 
bào vảy không sừng hóa. Đường gặp nhau giữa hai 
loại liên bào vảy-trụ này gọi là đường nối vảy-trụ có 
thể chuyển dịch dần xuống thấp sau dậy thì và sau 
mang thai, do liên bào trụ được thay thế bởi liên bào 
vảy chuyển sản. Vùng biến đổi, nằm giữa đường nối 
vảy-trụ nguyên thủy với đường nối vảy-trụ mới, là nơi 
xuất phát của > 90% trường hợp ung thư tế bào vảy 
và chuyển sản.
Phân loại UTCTC giúp cho việc tiên lượng và điều 
trị bệnh:
• Ung thư tế bào vảy (gai): phát triển từ nhiều lớp liên 
bào vảy che phủ cổ tử cung ngoài và âm đạo, loại ung 
thư này chiếm đa số.
• Ung thư tế bào tuyến: phát triển từ lớp đơn tế bào 
hình trụ lót bên trong buồng CTC (tức là từ cổ tử cung 
trong).
Các nghiên cứu gần đây cho rằng đoạn nối giữa hai 
loại liên bào là vị trí của “các tế bào phôi thai”, liên 
quan đến các hiện tượng chuyển sản và cũng là nơi 
sinh ra ung thư cùng các tổn thương báo trước.

Đôi khi gặp cùng lúc cả hai loại tế bào ung thư trên một 
bệnh nhân. Rất hiếm gặp các trường hợp UTCTC phát 
sinh từ các loại tế bào khác, ví dụ: u lymphô, u hắc tố, 
u di căn…

YẾU TỐ NGUY CƠ
• Quan hệ tình dục sớm.
• Phụ nữ càng có nhiều bạn tình và trong số này có 

người có nhiều bạn tình khác thì nguy cơ nhiễm HPV 
càng cao.
• Nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác: 
Chlamydia, bệnh lậu, giang mai, HIV/ AIDS.
• Không an toàn trong giao hợp.
• Quan hệ tình dục với đàn ông không có cắt bao 
qui đầu.
• Hệ miễn dịch kém, ví dụ HIV/AIDS.
• Hút thuốc và hít khói thuốc (từ người khác) liên quan 
đến ung thư tế bào gai.

TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
UTCTC phát hiện càng sớm thì tỷ lệ điều trị khỏi bệnh 
càng cao. Hầu hết các hướng dẫn đều khuyên phụ nữ 
từ 21 tuổi đã có quan hệ tình dục nên tầm soát UTCTC.
- Thử nghiệm Pap: nạo vét tế bào cổ tử cung, phết lên 
lam kính và cố định, gửi đến phòng xét nghiệm tế bào 
(đọc dưới kính hiển vi). Thử nghiệm này không nhằm 
tìm HPV, nó chỉ nhận diện các biến đổi tế bào của cổ tử 
cung do virut này gây ra. Sau quan hệ tình dục có nguy 
cơ nhiễm HPV, phải làm thử nghiệm Pap ít nhất mỗi 3 
năm. HPV chủ yếu gặp ở người trẻ, tỷ lệ mắc thấp hơn 
ở người > 30. Khi thấy có các biến đổi tế bào, cần làm 
thêm các sinh thiết cổ tử cung để tìm các thương tổn 
tiền-ung thư hay ung thư của cổ tử cung. 
- Thử nghiệm HPV DNA: xét nghiệm giúp phát hiện 
xem trong các tế bào cổ tử cung thu nhận được có các 
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Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài: bệnh 
lây đường tình dục (Sexual Transmission Infections – STIs), 
cổ tử cung ngoài (ectocervix/exocervix), cổ tử cung trong 
(endocervix), khoét chóp cổ tử cung (conization), phương 
pháp cắt điện bằng thòng lọng (Loop Electrosurgical 
Excision Procedure – LEEP),  thử nghiệm HPV DNA (HPV 
DNA test), thử nghiệm Pap (Pap test /Pap smear), tổn thương 
báo trước (precursors), ung thư tế bào vảy (squamous cell 
carcinoma), ung thư tế bào tuyến (adenocarcinoma), virut 
HPV (human papillomavirus, HPV).

Thủ thuật khoét chóp cổ tử cung

nhóm HPV có nguy cơ cao gây ra UTCTC hay không, 
bằng cách tìm các đoạn DNA có trong tiêu bản thử. 
Đây vẫn chỉ là một thử nghiệm tầm soát nguyên nhân, 
không nói lên được bệnh nhân có bị ung thư hay 
không. Cách tiến hành: làm cùng lúc với thử nghiệm 
Pap (dùng chung mẫu), hoặc lấy một mẫu thứ hai ở 
kênh cổ tử cung. Được khuyến cáo dùng cho phụ nữ 
trên 30 tuổi, hoặc cho phụ nữ trẻ hơn có thử nghiệm 
Pap bất thường nhẹ, không xác định. Thử nghiệm HPV 
DNA được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn mà không phải làm 
thử nghiệm Pap để tầm soát UTCTC.

CHẨN ĐOÁN
Nếu nghi ngờ UTCTC, sinh thiết cổ tử cung để chẩn 
đoán mô học là bắt buộc. Soi cổ tử cung giúp xác định 
vị trí cần sinh thiết. Có hai cách lấy mẫu:
- Sinh thiết bằng kềm bấm: dụng cụ sắc để lấy mảnh 
mô nhỏ của cổ tử cung.
- Nạo niêm mạc buồng cổ tử cung: thủ thuật sử dụng 
thìa nạo dẹt, bàn chải hay chổi để thu thập tế bào trong 
buồng cổ tử cung.
Nếu hai thủ thuật trên còn nghi ngờ, bước tiếp theo có 
thể làm:
- Phương pháp cắt điện bằng thòng lọng: dùng một 
thòng lọng nhỏ, điện áp thấp để cắt lấy một mảnh mô 
cổ tử cung. Gây tê tại chỗ.
- Khoét chóp CTC: thủ thuật giúp thu thập được mô bất 
thường nằm cao trong buồng tử cung mà không thể 
thấy được qua soi cổ tử cung, thực hiện dưới gây mê.

PHÂN GIAI ĐOẠN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
Khi xác định bệnh nhân bị UTCTC thì người bệnh cần 
làm thêm một số các cận lâm sàng khác để xác định 
giai đoạn của ung thư, đây là chìa khóa để điều trị 
bệnh.
- Chẩn đoán hình ảnh giúp xác định vị trí di căn: X 
quang, chụp cắt lớp (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI), 
chụp bức xạ positron (PET).
- Soi trực tràng, bàng quang: khi nghi ngờ ung thư xâm 
lấn các cơ quan lân cận.
Các giai đoạn của UTCTC:
• Giai đoạn I: ung thư giới hạn ở cổ tử cung.
• Giai đoạn II: ung thư ở cổ tử cung và phần trên âm 
đạo.
• Giai đoạn III: ung thư lan đến phần dưới âm đạo 
hoặc lan ra thành chậu hông.
• Giai đoạn IV: ung thư xâm lấn các tạng lân cận như bàng 
quang, trực tràng hay di căn xa đến phổi, gan, xương.

ĐIỀU TRỊ
Tùy thuộc vào giai đoạn ung thư và bệnh lý kèm theo 
của người bệnh, sử dụng một hoặc phối hợp nhiều 
phương pháp: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị.  
Phẫu thuật
Ung thư giai đoạn rất sớm có thể chữa khỏi bằng mổ 
cắt tử cung và cổ tử cung đơn thuần.

Cắt tử cung + nạo hạch: cắt tử cung, cổ tử cung, một 
phần âm đạo, nạo hạch vùng.
Xạ trị
Dùng tia X hay proton để diệt tế bào ung thư. Xạ trị có 
thể kết hợp với hóa trị trước phẫu thuật để làm giảm kích 
thước khối u, hoặc dùng sau mổ để làm sạch các tế bào 
ung thư còn sót lại. Có 3 cách xạ trị: xạ trị ngoài, xạ trị 
trong, hoặc phối hợp cả hai cách.
Hóa trị
Hóa trị liều thấp thường kết hợp với xạ trị. Hóa trị liều 
cao thường dùng cho các bệnh nhân giai đoạn tiến xa, 
nhưng hiệu quả thường thấp. 

TIÊM VĂCXIN PHÒNG HPV 
Nếu bạn ≤ 26 tuổi, bạn có thể dùng văcxin HPV đề 
phòng 2 týp HPV 16, 18 có thể gây ra UTCTC cho trẻ 
gái 11 và 12 tuổi. Cũng chỉ định cho nữ 13-26 tuổi chưa 
tiêm văcxin hoặc tiêm không đủ liều. Cũng có thể dùng 
cho trẻ gái bắt đầu từ 9 tuổi. 
Tại sao văcxin HPV chỉ dùng cho nữ dưới tuổi 26? Vì 
các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, nói chung văcxin 
này chỉ có tác dụng bảo vệ nhất định đối với các bệnh 
có liên quan đến HPV. Đối với phụ nữ trên 26 tuổi, cách 
tốt nhất để phòng UTCTC là tầm soát UTCTC thường qui 
như đã khuyến cáo. 
Hiệu quả của văcxin HPV: Tất cả các loại văcxin HPV 
đều nhằm vào các týp HPV hay gây ra UTCTC nhất và 
có thể gây ra vài ung thư khác của âm hộ, âm đạo, 
hậu môn và họng miệng. Hai loại văcxin HPV 16 và 18 
cũng bảo vệ các týp HPV gây ra đa số các mụn cơm 
đường sinh dục.

TIÊN LƯỢNG
Tỷ lệ sống còn sau 5 năm của UTCTC:
Giai đoạn I: 80-95%; Giai đoạn II: 75- 78%; Giai đoạn 
III: 47-50%; Giai đoạn IV: 20-30%.
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CẬP NHẬT VỀ
VI RÚT BỆNH CÚM

ThS BS Huỳnh Minh Tuấn

Lịch sử
Influenza là vi rút gây bệnh cúm có nhiều týp khác nhau, có độ lây nhiễm rất cao, tác động 
vào hệ hô hấp. Đường lây truyền là giọt bắn khi ho, hắt hơi, nói chuyện và đường tiếp xúc (có thể trực 
tiếp hoặc qua trung gian một bề mặt, vật dụng nhiễm vi rút). Các triệu chứng bắt đầu sau một thời kỳ 
ủ bệnh 1-4 ngày, gồm: nhức đầu, sốt, chán ăn, yếu mệt và đau mỏi. Các triệu chứng này có thể 
kéo dài cả tuần. Đa số khỏi bệnh nhờ nghỉ ngơi và dùng các thuốc hạ sốt, tuy nhiên có 
một biến chứng hay gặp là bội nhiễm ở phổi khi bị cúm nghiêm trọng. 
Tính sinh miễn dịch (thông qua tiêm chủng hoặc bị mắc bệnh 
trước đó) chỉ có khả năng bảo vệ chống lại được một giống 
vi rút đặc hiệu liên quan. Vi rút cúm đã gây ra những đợt 
dịch bệnh đường hô hấp mỗi 1-3 năm/lần trong suốt hơn 
400 năm qua.

Những hiểu biết về bệnh cúm và vi rút cúm hiện nay 
bắt nguồn từ khi các nhà khoa học Wilson Smith 
(Anh) phân lập được siêu vi cúm týp A năm 1933, 
Thomas Francis Jr. (Hoa Kỳ) phân lập týp B năm 1939 
và Taylor RM (Hoa Kỳ) phân lập týp C năm 1950.

Trong những năm 1940, người ta nhận thấy cơ thể 
có khả năng tạo miễn dịch bảo vệ từ vacxin sử dụng 
vi rút sống bất hoạt. Tuy nhiên mãi đến năm 2003, 
vacxin sống bất hoạt lần đầu tiên mới được cấp phép 
sử dụng trên người tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác.
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CẤU TẠO CỦA VI RÚT CÚM
Các vi rút cúm thuộc giống influenza virus, họ 
orthomyxovirus.

Vi rút cúm có 4 loại protein: HA, NA, nucleocapsid 
và chất gian bào (M).

Trên lớp vỏ bọc lipid của vi 
rút có 2 loại glycoprotein 
lớn là hemagglutinin (HA) và 
neuraminidase (NA). HA và 
NA là 2 protein bề mặt, quyết 
định tính kháng nguyên của vi 
rút.

Vi rút cúm có 2 loại protein cấu 
trúc, là nucleocapsid (NP) và 
chất gian bào (M), quyết định 
týp kháng nguyên A, B, C của 
vi rút và không có phản ứng 
chéo giữa 3 týp này với nhau. 

Nucleocapsid gồm bộ gen 
(RNA/DNA) với một màng 
protein bên ngoài, hợp thành 
capsid của vi rút. 

Chất gian bào là protein vây 
quanh nucleocapsid và tạo ra 
35-45% khối lượng hạt phân tử. 

Ngoài cùng của vi rút là vỏ bao vi rút, gồm hai lớp 
lipid bao lấy các protein của vi rút.

 
Có 3 loại vi rút cúm: A, B và C. Các vi rút cúm A 
và B của người gây ra các dịch bệnh theo mùa.  Vi 
rút cúm C có thể gây bệnh nhẹ ở đường hô hấp và 
hiếm khi gây ra các trận dịch địa phương.

Vi rút cúm A - gây bệnh cúm cho loài chim (thủy 
cầm hoang dã, gà, vịt) và vài loài động vật có vú 
(heo, ngựa, hải cẩu), những loài này chỉ duy nhất 
mắc vi rút cúm A. Một vài vi rút cúm A gây bệnh 
nghiêm trọng cho cả gia cầm và, hiếm hơn, cho 
người. Đôi khi, các vi rút từ loài chim hoang dã 
sống dưới nước truyền sang gia cầm, và có thể 
bùng phát thành các đại dịch cúm cho người.

Các loại vi rút cúm A được phân thành các thứ týp 
căn cứ vào hai loại protein H và N trên bề mặt của 
vỏ vi rút. Cho đến nay có 18 typ (H) và 11 typ (N) 
đã được biết, như vậy, đứng về lý thuyết, có 198 
cách kết hợp khác nhau có thể có giữa các protein 
này. Vài ví dụ: H17 N10 được phân lập từ loài dơi 
ăn trái cây năm 2010 (A/bat/Pê-ru/10); H18N11 

được phân lập từ dơi ở Pê-ru năm 2013. Hiện có 4 
loại HA (H1, H2, H3, H4) và 2 loại NA (N1, N2) 
được phân lập từ người.

Mỗi thứ týp của vi rút A có thể đột biến thành 
những dòng có khả năng gây bệnh khác nhau, một 

số chỉ gây bệnh cho một loài 
vật nhất định trong khi một số 
khác có thể gây bệnh cho nhiều 
loài khác nhau.

Các biến thể chính của cúm đôi 
khi được đặt tên theo loài vật 
chủ như: cúm chim, cúm người, 
cúm heo, cúm ngựa, cúm ở loài 
chó.

Đa số các dòng được biết là các 
dòng đã tuyệt chủng. Ví dụ, thứ 
týp cúm hàng năm H3N2 không 
còn bao gồm dòng đã gây ra 
cúm Hong Kong trước đây nữa.

Các vi rút cúm A có thể đứt đoạn 
thêm để trở thành những dòng 
khác. Các thứ týp hiện nay của 
các vi rút cúm A ở người là các 
vi rút cúm A (H1N1) và cúm A 
(H3N2). Mùa xuân năm 2000, 
một vi rút cúm A mới (H1N1) 

phát sinh gây bệnh cho người. Vi rút mới này 
thường được gọi là “2009 H1N1”, thay thế cho vi 
rút H1N1 lưu hành trước đây ở người. 

Vi rút cúm B - không có phân ra các thứ týp, nhưng về 
sau chúng có thể đứt đoạn để trở thành các nòi giống và 
các dòng. Các vi rút cúm B được biết là chỉ gây nhiễm 
cho người và hải cẩu. Các vi rút cúm B hiện đang lưu 
hành thuộc về một trong hai giống B/Yamagata và B/
Victoria, được biết từ những năm 1979. Tuy nhiên người 
ta cho là cũng đã có những dòng mới. Năm 2004, đa 
số vi rút giống với dòng B/Shangai/361/2002 thuộc 
nòi giống B/Yamagata/16/88 HA lineage.

Vi rút cúm C - có thể gây bệnh nhẹ cho đường hô 
hấp và được cho là không phát thành dịch cúm 
theo mùa. Vi rút cúm C gồm các chủng vi rút phân 
lập được từ người và heo. Người ta có ít thông tin 
hơn về vi rút cúm C, nhưng các nghiên cứu cho biết 
là loại này có ở khắp nơi trên thế giới và gây bệnh 
cho đường hô hấp trên, gặp chủ yếu ở trẻ nhỏ hay 
ở người già có vấn đề về sức khỏe. Vi rút này gây 
bệnh nhẹ nên không cần tiêm chủng vacxin.

KHẢ NĂNG BIẾN ĐỔI KHÁNG NGUYÊN
Có 3 týp kháng nguyên cho 3 loại vi rút A, B, C. 

Cấu tạo một virut cúm
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Hiện tượng thay đổi cấu trúc kháng nguyên xảy ra 
thường nhất là ở týp A, ít hơn ở týp B, và gần như 
không đổi ở týp C. Vi rút cúm týp A còn gây nhiễm 
các loại thủy cầm, gà, vịt, heo, ngựa, hải cẩu. Vi 
rút cúm týp C còn gây nhiễm cho heo.

Một khả năng độc đáo của vi rút cúm là khả năng 
“biến đổi kháng nguyên”, dựa vào sự biến đổi cấu 
trúc của 2 loại glycoprotein bề mặt là HA và NA, 
gồm 2 cơ chế là sự trôi giạt kháng nguyên và sự thay 
đổi kháng nguyên (về vị trí, bản chất, hình dáng).

Sự trôi giạt kháng nguyên: các đột biến nhỏ 
liên tục xảy ra giúp vi rút có khả năng biến đổi 
glycoprotein bề mặt HA (và có thể cả NA), do đó 
không còn bị bất hoạt bởi kháng thể trước đó nữa.

Sự thay đổi kháng nguyên: đây l à 
trường hợp một vi rút nào 
đó trao đổi RNA với một 
vi rút khác (trong trường 
hợp có 2 chủng vi rút cúm 
xâm nhập vào cơ thể cùng 
một lúc) để tạo ra một chủng 
vi rút mới mà cơ thể con 
người chưa có kháng thể để 
chống lại. Chính những thay 
đổi kháng nguyên này đã 
gây ra nhiều trận dịch 
lớn trên thế giới. Cơ 
chế thay đổi kháng 
nguyên có thể xảy 
ra giữa vi rút cúm 
nhiễm ở người và vi 
rút cúm nhiễm ở gia 
cầm hoặc heo.

Trong hơn 1 thập 
kỷ qua, các thứ 
týp của vi rút cúm A 
phân lập được trên các 
mẫu bệnh phẩm từ gia cầm 
hoặc chim gồm có H9, H7, 
và đặc biệt là H5, còn H1N1 
phân lập được từ heo đã gây 
ra trận đại dịch năm 2009.

DANH PHÁP
Các trung tâm kiểm soát và 
phòng bệnh (CDC) của các 
quốc gia chấp thuận qui ước 
đặt tên cho các vi rút cúm. 
Qui ước này được WHO 
công nhận năm 1979 và 
công bố 2/1980, theo đó: 
• Loại kháng nguyên (ví dụ 
A, B, C)

Các thuật ngữ Việt-Anh sử dụng trong bài viết: biến 
thể (variant), bộ gen (genome), cấu trúc dưới phân tử 
(subunit), chất gian bào (matrix), dòng (strain), giống 
(genus), loài (species), loài chó - chó nhà, chó sói, 
chó rừng - (canis), loại (type), nòi giống (lineage), 
sao chép (replication), sự thay đổi kháng nguyên 
(antigenic shift), sự trôi giạt kháng nguyên (antigenic 
drift), thứ týp (subtype),  

• Nguồn vật chủ (ví dụ: heo, ngựa, gà…). Nếu 
nguồn gốc vi rút phân lập được từ người thì không 
đưa vào. 
• Nguồn gốc địa dư (ví dụ: Denver, Taiwan…)
• Số của dòng (ví dụ: 15, 7…)
• Năm phân lập được (ví dụ: 57, 2009…)
• Cho các vi rút cúm A, mô tả kháng nguyên 
hemagglutinin và neuraminidase đặt trong các dấu 
ngoặc đơn (ví dụ (H1N1), (H5N1)…)
Ví dụ:
• A/vịt/Alberta/35/76 (H1N1) cho vi rút bắt 
nguồn từ vịt.
• A/Perth/16/2009 (H3N2) cho vi rút bắt nguồn 
từ người.
Các vi rút cúm A (H1N1), A (H3N2), và một hay 
hai loại vi rút cúm B (tùy theo loại vacxin) được 
sử dụng để điều chế vacxin cúm hàng năm. Tiêm 
vacxin cúm có thể bảo vệ chống các vi rút cúm 
cùng loại hay có liên quan với các vi rút của vacxin. 
Vacxin cúm mùa không có tác dụng bảo vệ chống 
lại các vi rút cúm C. Ngoài ra, các vacxin cúm 

KHÔNG CÓ tác dụng chống lại nhiễm vi rút và 
các bệnh gây ra bởi các vi rút khác cũng có 
các triệu chứng giống như cúm. Có nhiều vi 

rút khác không phải cúm cũng có thể 
gây ra các bệnh giống với cúm có 
thể lây lan trong mùa cúm.

ĐIỀU TRỊ 
Bốn loại thuốc kinh điển được chuẩn 

thuận điều trị cho bệnh nhiễm cúm A: 
Amantadine, Rimantadine, Zanamivir, 

Oseltamivir

Vào tháng 12/2014, FDA của Hoa 
Kỳ đã chấp thuận cho phép sử dụng 

một thuốc điều trị cúm mới là peramivir 
(Rapivab™). Peramivir là thuốc kháng 

neuraminidase thế hệ thứ 3, nhưng là thuốc đầu tiên 
có thể sử dụng bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch.
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Đau Lưng 
Thấp

ĐAU LƯNG LÀ MỘT CẢM GIÁC PHIỀN TOÁI PHỔ BIẾN. HẦU 
HẾT MỌI NGƯỜI LỚN ĐỀU CÓ NHỮNG LÚC NÀO ĐÓ BỊ 
ĐAU LƯNG THẤP (ĐLT) Ở CÁC MỨC ĐỘ KHÁC NHAU KHIẾN 
HỌ PHẢI ĐI KHÁM THẦY THUỐC, ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN 
THƯỜNG GẶP NHẤT CỦA MẤT KHẢ NĂNG LÀM VIỆC VÀ 
MẤT NGÀY CÔNG. TRONG MỘT ĐIỀU TRA LỚN, CÓ TỚI ¼ 
SỐ NGƯỜI LỚN CHO BIẾT BỊ ĐLT TRONG 3 THÁNG TRƯỚC 
ĐÓ.
ĐA SỐ ĐLT LÀ CẤP TÍNH HOẶC NGẮN HẠN, VÀ CHỈ KÉO 
DÀI TỪ VÀI BA NGÀY ĐẾN VÀI BA TUẦN. ĐA SỐ TRƯỜNG 
HỢP DO NGUYÊN NHÂN CƠ HỌC, THƯỜNG TỰ KHỎI VÀ 
KHÔNG ĐỂ LẠI DƯ CHỨNG GÌ VỀ CHỨC NĂNG. 
ĐLT BÁN CẤP ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA LÀ ĐAU KÉO DÀI 1 ĐẾN 3 
THÁNG. 
ĐLT MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA LÀ ĐAU TỪ 3 THÁNG 
TRỞ LÊN, DO CHẤN THƯƠNG HAY DO MỘT CĂN NGUYÊN 
NÀO KHÁC ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ. KHOẢNG 20% ĐLT CẤP TÍNH 
CHUYỂN THÀNH MẠN TÍNH VỚI CÁC TRIỆU CHỨNG KÉO 
DÀI KHOẢNG 1 NĂM. ĐLT MẠN TÍNH CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ KHỎI 
NHƯNG CŨNG CÓ THỂ KÉO DÀI DAI DẲNG.
ĐLT TRỞ THÀNH MỘT GÁNH NẶNG NGÀY MỘT TĂNG 
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. NĂM 1990, MỘT NGHIÊN 
CỨU Ở HOA KỲ CHO BIẾT ĐLT ĐỨNG HÀNG THỨ SÁU TRONG 
SỐ CÁC BỆNH NẶNG (SỨC KHỎE XẤU, CÓ THỂ TỬ VONG); 
NĂM 2010, ĐLT XẾP LÊN HÀNG THỨ BA, CHỈ SAU BỆNH TIM 
THIẾU MÁU VÀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH.

TS BS Nguyễn Minh Anh
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CÁC CẤU TRÚC CHÍNH CỦA 
LƯNG
Nơi hay bị đau nhất ở lưng là đoạn 
lưng thấp, gồm 5 đốt sống thắt lưng 
(TL1-TL5) gánh chịu sức nặng của 
phần trên cơ thể. Giữa các đốt sống 
là các đĩa liên đốt sống (tức các đĩa 
đệm) có tính đàn hồi làm giảm sốc 
cho suốt dọc cột sống khi vận động. 
Các dây chằng giữ cho đốt sống ở 
nguyên vị trí, và các gân gắn các cơ 
với cột sống. Ba mươi mốt đôi dây 
thần kinh tủy sống chỉ huy các vận 
động của cơ thể và dẫn truyền các 
tín hiệu từ cơ thể về não.

NGUYÊN NHÂN
Tuyệt đại đa số ĐLT là do nguyên 
nhân cơ học. Trong đa số trường 
hợp, ĐLT kết hợp với viêm đốt sống, 
một thuật ngữ chỉ sự thoái hóa nói 
chung của các đốt sống kết hợp với 
thương tổn các đĩa đệm khi người ta 
già đi. Một số ví dụ về các nguyên 
nhân cơ học của ĐLT:
• Căng dây chằng và căng gân 
hay căng cơ trong đa số đau lưng 
thấp. Khi bị kéo căng quá mức, các 
thành phần này có thể bị rách hay 
đứt. Xảy ra do xoắn vặn hay khi 
nâng một vật không đúng qui cách 
hoặc vật quá nặng, hay căng duỗi 
quá mức. 
• Thoái hóa hoặc thương tổn các 
đĩa đệm là các nguyên nhân cơ 
học hay gặp nhất của ĐLT. Khi lưng 
khỏe mạnh, các đĩa đệm giúp giữ 
chiều cao và cho phép cúi, gấp, và 
xoay lưng thấp. Khi đĩa đệm thoái 
hóa (ví dụ do tuổi tác, hoặc khi bị vỡ 
hay thoát vị), người ta bị ĐLT và các 
động tác nói trên sẽ bị ảnh hưởng.
• Bệnh lý rễ là tình trạng gây ra bởi 
chèn ép, viêm và/hay tổn thương 
của rễ thần kinh tủy sống gặp trong 

hẹp cột sống, thoát vị hay vỡ đĩa 
đệm. Dây thần kinh bị chèn ép đưa 
đến đau, tê bì, hoặc có cảm giác 
ngứa ran lan tới các vùng của cơ 
thể chi phối bởi dây thần kinh đó.
• Đau thần kinh tọa là một dạng 
bệnh lý rễ do chèn ép vào thần kinh 
tọa, là một dây thần kinh lớn đi qua 
mông xuống đến phía sau cẳng 
chân. Sự chèn ép này gây ĐLT như 
bỏng rát kết hợp với đau xuyên qua 
mông và xuống một cẳng chân, có 
khi xuống đến bàn chân. 
• Trượt đốt sống là tình trạng một 
đốt sống đoạn thắt lưng-cùng bị 
trượt ra trước, có thể  chèn ép vào 
tủy sống và các rễ dây thần kinh 
gây đau, tê bì một hay hai chân, 
đôi khi làm cho mất tự chủ bàng 
quang và ruột.
• Tổn thương do chấn thương ví dụ 
do chơi thể thao, tai nạn xe cộ hay 
té ngã gây tổn thương cho các gân, 
dây chằng hay cơ gây ra ĐLT. Chấn 
thương nặng có thể đưa đến vỡ hay 
thoát vị đĩa đệm gây chèn ép dây 
thần kinh gây ra đau lưng và đau 
thần kinh tọa.
• Hẹp cột sống chèn ép lên tủy 
sống và các dây thần kinh gây đau 
hoặc tê bì khi đi lại và lâu dần cẳng 
chân bị yếu và mất cảm giác. 
• Các bất thường của bộ xương 
như vẹo hay cong gù cột sống 
thường không gây đau cho đến tuổi 
trung niên; tật ưỡn lưng, nặng hơn 
ở lưng thấp; và các bất thường bẩm 
sinh khác của cột sống.
ĐLT ít khi liên quan đến các bệnh 
nghiêm trọng khác, nhưng khi có thì 
phải chú ý ngay: các nhiễm trùng 
liên quan đến nhiều đốt sống (viêm 
xương-tủy xương, viêm các đĩa 
đệm, hay viêm khớp cùng-chậu); 
các khối u ở lưng thường là ung thư 
lan rộng từ nơi khác đến; các túi 
phình động mạch chủ bụng (khi to 
ra và có nguy cơ vỡ); đặc biệt là 
hội chứng đuôi ngựa, là một biến 
chứng nghiêm trọng nhưng hiếm 
gặp của vỡ đĩa đệm (xảy ra khi 
một mảnh đĩa đệm bị đẩy vào ống 
sống và ép vào bó rễ thần kinh thắt 
lưng-cùng gây ra mất tự chủ của 
bàng quang và ruột). 

Các bệnh cơ bản khác có thể đưa 
đến ĐLT bao gồm: viêm xương-khớp 
các loại, bệnh loãng xương, viêm 
nội mạc tử cung phát triển ra ngoài 
tử cung, hội chứng đau xơ-cơ.

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 
Sau các bệnh cơ bản, một số 
các nguy cơ khác có thể gây ĐLT 
bao gồm:
Tuổi: Các cơn ĐLT đầu tiên thường 
gặp ở tuổi từ 30 đến 50, và trở 
nên thường gặp hơn ở tuổi lớn. Khi 
người ta già, dễ bị: loãng xương, 
gãy xương, giảm trương lực cơ, các 
đĩa đệm mất dịch và mất độ mềm 
dẻo, tăng nguy cơ hẹp cột sống. 
Độ thích hợp: Đau lưng hay gặp 
hơn ở những người thể lực kém, 
lưng yếu và các cơ bụng yếu không 
thể nâng đỡ tốt cho cột sống. Người 
tập thể dục không thường xuyên 
cũng dễ bị đau lưng hơn người tập 
đều. Thể dục nhịp điệu ít va chạm 
cũng có ích cho duy trì sự toàn vẹn 
các đĩa đệm.
Mang thai thường bị ĐLT, do 
những thay đổi ở tiểu khung và 
những biến đổi do tăng trọng. Hầu 
hết các triệu chứng sẽ hết sau sinh.
Tăng trọng: có thể gây căng 
thẳng cho lưng và đưa đến ĐLT.
Di truyền: Vài nguyên nhân của 
đau lưng như viêm đốt sống cứng 
khớp, có yếu tố của di truyền, làm 
hạn chế vận động cột sống.
Các yếu tố nguy cơ nghề 
nghiệp: Công việc phải nâng, 
kéo, đẩy các vật nặng, nhất là khi 
phải xoay vặn hay chuyển động cột 
sống, có thể gây ra các tổn thương 
và đau lưng. Các nghề ít hoạt động 
hoặc ngồi suốt ngày trên ghế, nhất 
là khi ngồi sai tư thế hay không 
được chống đỡ lưng phù hợp cũng 
có thể bị đau lưng.
Tình trạng tinh thần: Các yếu 
tố tinh thần như lo lắng, trầm uất 
hay căng thẳng cũng có thể gây ra 
căng cơ và đau lưng. 
Túi đeo lưng quá nặng ở trẻ 
em: Ở Hoa Kỳ người ta khuyến 
cáo túi đeo lưng cho trẻ nhỏ không 
được quá 15-20% cân nặng của 
đứa bé.
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CHẨN ĐOÁN
Cần khai thác chi tiết một bệnh 
sử và thăm khám đầy đủ về y tế. 
Thăm khám lưng kỹ lưỡng và các 
khám nghiệm thần kinh để xác 
định nguyên nhân đau và điều trị 
thích hợp. Các dấu hiệu và triệu 
chứng của bệnh đau lưng có thể 
tóm tắt như sau: đau cơ, đau lan 
xuống chân, hạn chế độ linh hoạt, 
ảnh hưởng đến hoạt động hàng 
ngày, không có khả năng đứng 
thẳng lưng.
Hầu hết đau lưng từng bước cải 
thiện với điều trị tại nhà và tự chăm 
sóc. Đau lưng như thế nào thì cần 
phải đi khám thầy thuốc: đau lưng 
không giảm hoặc cường độ cao, 
đặc biệt là vào ban đêm, khi nằm 
xuống hoặc khi đi lại; đau lưng lan 
xuống một hoặc cả hai chân, nhất 
là khi cơn đau kéo xuống dưới đầu 
gối; yếu, tê hoặc ngứa ran ở một 
chân hoặc cả hai; rối loạn tiêu tiểu; 
đau lưng kèm với sốt, sụt cân không 
giải thích được.
Các hình ảnh học thường khó xác 
định nguyên nhân cho đa số các 
trường hợp. Tuy nhiên trong một số 
trường hợp, hình ảnh học có thể 
giúp loại trừ các nguyên nhân đặc 
hiệu của đau, kể cả các khối u và 
hẹp ống sống. Các hình ảnh học và 
các khám nghiệm khác bao gồm:
- X quang phát hiện xương đốt sống 
bị gãy hay bị các thương tổn khác, 
kể cả ác tính.
- Chụp cộng hưởng từ (MRI) ngoài 
cấu trúc xương còn cho thấy hình 
ảnh các mô mềm như các cơ, các 
gân, các dây chằng và các mạch 
máu. MRI có thể chỉ định khi có các 
vấn đề như nhiễm trùng, u, viêm, 
thoát vị hay vỡ đĩa đệm, hay khi có 
nghi ngờ dây thần kinh bị chèn ép. 
Các chẩn đoán điện trong ĐLT lúc 
đầu được sử dụng để xác định có 
hay không một bệnh lý của rễ thắt 
lưng. Các phương pháp bao gồm 
đo điện cơ, khảo sát dẫn truyền 
thần kinh, và khảo sát điện thế gọi 
lên (cách đo: dùng một nhóm điện 
cực kích thích thần kinh cảm giác 
và một nhóm khác đặt trên hộp sọ 
để đo tốc độ dẫn truyền tín hiệu 
thần kinh đi lên tới não).
- Xạ hình xương để phát hiện các 

bệnh của xương. Một lượng nhỏ 
chất phóng xạ đưa vào máu, tập 
trung ở các xương, nhất là ở các 
vùng có một số bất thường. Giúp 
nhận diện các vùng đặc biệt có 
chuyển hóa xương không đều hay 
có dòng máu bất thường, cũng như 
để đo các mức độ của bệnh khớp.
- Các xét nghiệm máu không dùng 
thường qui để chẩn đoán nguyên 
nhân đau lưng. Tuy nhiên có một 
số chỉ định như: viêm, nhiễm trùng, 
viêm khớp, bao gồm: đếm máu, thời 
gian lắng máu, C-reactive protein

ĐIỀU TRỊ
Hầu hết đau lưng sẽ khỏi dần sau 
điều trị tại nhà một vài tuần. Sử dụng 
thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ kết 
hợp vật lý trị liệu và tập thể dục.
Nếu không giảm đau và nếu cơn 
đau lan xuống chân, bác sĩ có thể 
tiêm thuốc phong bế thần kinh hai 
chân giúp giảm đau. 
Phẫu thuật chỉ có hiệu quả cho 
những bệnh nhân bị chèn ép thần 
kinh nặng không đáp ứng với điều 
trị thuốc và vật lý trị liệu, hoặc các 
u tủy sống…
Ngoài ra còn những phương pháp 
trị liệu khác có hiệu quả nhất định 
như: bấm huyệt, châm cứu, xoa 
bóp, thư giãn và Yoga.
Các điều trị qui ước bao gồm:
Chườm nóng hay chườm 
lạnh chưa bao giờ được chứng 
tỏ là giải quyết nhanh tổn thương 
của lưng thấp; tuy vậy có thể làm 
cho đau dễ chịu hơn và giảm viêm 
cho người bị đau cấp, bán cấp hay 
mạn, giúp vận động tốt hơn.
Hoạt động: Cần hạn chế nghỉ 
tại giường. Cần bắt đầu các bài 
tập giãn gân cốt, trở lại các vận 
động hàng ngày càng sớm càng 
tốt, nhưng cần tránh các động tác 
làm cho đau tăng hơn. Nằm nghỉ 
tại giường liên tục có thể làm cho 
đau lưng nặng hơn và có thể đưa 
đến các biến chứng thứ phát như 
trầm cảm, giảm trương lực cơ, và 
đông máu cẳng chân.
Các bài tập tăng cường, ngoài 
các hoạt động chung hàng ngày, 
không khuyến cáo cho ĐLT cấp 
tính, nhưng có thể hiệu quả giúp 
hồi phục nhanh các ĐLT mạn tính 

hay bán cấp. Các bài tập giúp duy 
trì sức mạnh và thăng bằng cơ, cải 
thiện sự phối hợp động tác và giữ 
dáng người thích hợp. Các bài tập 
yoga ngắn hoặc dài cũng làm cho 
ĐLT mạn tính dễ chịu hơn.
Điều trị vật lý đề ra chương trình 
tăng cường các nhóm cơ chính 
nâng đỡ lưng thấp, cải thiện tính di 
động và tính mềm dẻo, xúc tiến tư 
thế và dáng bộ thích hợp.
Các thuốc: 
• Các thuốc giảm đau: Không cần 
toa như acetaminophen và aspirin. 
Các thuốc kê toa là các opioids như 
codeine, oxycodone, hydrocodone, 
và morphine.
• Các kháng viêm không steroid 
(NSAIDs) giảm nhẹ đau và viêm. 
Không cần toa như: ibuprofen, 
ketoprofen, và naproxen sodium. Cần 
toa như: các thuốc ức chế COX-2.

PHÒNG CHỐNG ĐAU LƯNG
Có thể đề phòng đau lưng tái phát 
bằng cách tránh các động tác làm 
xóc nảy hay kéo căng vùng lưng, 
giữ tư thế đúng, và nâng cao các 
đồ vật đúng cách. Nhiều thương 
tổn do nghề nghiệp như nâng vật 
nặng, một cử động lặp đi lặp lại, 
và tư thế vụng về.  

Vận động thích hợp: tập thể dục, đi 
bộ, bơi lội, đi xe đạp 30 phút mỗi 
ngày là những lựa chọn tốt, giúp 
tăng sức mạnh và độ mềm dẻo của 
cơ. Bỏ hút thuốc lá, giảm cân, giữ 
tư thế đúng khi đứng và ngồi. Sử 
dụng các thứ giúp chống đỡ lưng 
để trợ giúp vùng lưng thấp và các 
cơ bụng, nhất là ở người lớn tuổi 
và nữ giới.

Các thuật ngữ chuyên môn Anh-Việt 
sử dụng trong bài: cảm giác ngứa ran 
(tinging sensation), căng dây chằng 
(sprains), căng gân hay cơ (strains), 
chẩn đoán điện (electrodiagnostics), 
chụp tủy sống (myelograms), đau 
xơ-cơ (fibromyalgia), đo điện-cơ 
(electromyography) - EMG, hội chứng 
đuôi ngựa (cauda equina syndrome), 
khảo sát dẫn truyền thần kinh 
(nerve conduction studies – NCS), 
khảo sát điện thế gọi lên (evoked 
potential studies – EP), trượt đốt sống 
(spondylolisthesis), xạ hình xương 
(bone scans).
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TRIỆU CHỨNG 
ĐAU KHẬP KHIỄNG
Trong khi nhiều người mắc BĐMNB có các triệu 
chứng nhẹ hoặc không có thì một số bị đau cẳng 
chân khi đi lại (đau khập khiễng).
Các triệu chứng đau khập khiễng bao gồm đau cơ 
hay chuột rút (vọp bẻ) ở các cẳng chân hay cánh tay  
xảy ra sau hoạt động, ví dụ sau đi lại, nhưng sẽ hết 
sau khi nghỉ mấy phút. Vị trí đau tùy thuộc vào vị trí 
của động mạch bị tắc hay hẹp. Hay gặp nhất là ở 
bắp chân. Độ nặng của đau khập khiễng rất thay 
đổi.
CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA BĐMNB BAO GỒM:
• Đau kiểu chuột rút các cơ ở háng, đùi hay bắp 
chân sau các vận động, ví dụ đi lại hay leo bậc 
thang (đau khập khiễng)
• Tê bì hay yếu cẳng chân
• Lạnh phía dưới cẳng chân hay bàn chân, đặc biệt 
khi so sánh với bên kia 
• Nhức nhối các ngón chân, bàn chân hay cẳng 
chân liên miên
• Cẳng chân đổi màu
• Rụng hay mọc chậm lông bàn chân và cẳng chân
• Mọc chậm hơn các móng chân
• Da cẳng chân bóng
• Không có mạch hay mạch yếu ở cẳng chân hay 
bàn chân
• Chức năng cương rối loạn ở đàn ông
Khi BĐMNB tăng lên, đau có thể gặp cả khi nghỉ 
hay khi nằm (đau khi nghỉ do thiếu máu). Có thể đau 
nhiều làm mất ngủ. Thõng chân ra ngoài giường hay 
đi lại quanh phòng có thể tạm thời hết đau. 
KHI NÀO CẦN KHÁM BÁC SĨ
Khi bạn bị đau cẳng chân, tê bì hay các triệu chứng 
khác, đừng cho đó là chuyện bình thường do tuổi tác.

BỆNH ĐỘNG MẠCH
NGOẠI BIÊN

ThS BS Lê Phi Long

Bệnh động mạch ngoại biên (BĐMNB) là 
tình trạng hẹp của các động mạch ngoại 
biên của chân, tay, một số nội tạng hay của 
đầu mà thường gặp nhất là hẹp các động 
mạch của cẳng chân. Bệnh này không bao 
gồm các động mạch chi phối cho tim hay 
não (hai trường hợp này được gọi là bệnh 
động mạch vành và bệnh mạch máu não). 
Hẹp động mạch ngoại biên của cẳng chân 
có triệu chứng kinh điển là đau cẳng chân 
khi đi lại, sẽ hết khi dừng lại nghỉ, triệu chứng 
này được gọi là chứng khập khiễng cách hồi. 
Không điều trị, bệnh sẽ nặng dần và sẽ xuất 
hiện các triệu chứng khác với các biến chứng 
phức tạp, đặc biệt là nhiễm trùng và hoại 
tử mô phải cắt đoạn chi. Có tới 50% trường 
hợp BĐMNB không có triệu chứng.

Tỷ lệ BĐMNB trong dân số chung là 12-
14%. Năm 2010, trên thế giới có khoảng 
202 triệu người mắc BĐMNB. Có tới 1/3 
số người đái tháo đường ở tuổi trên 50 mắc 
BĐMNB. Ở người mắc BĐMNB, các cơn 
đau tim hay đột quỵ gặp nhiều hơn 4-5 lần 
so với những người không mắc.
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Ngay cả khi bạn không có triệu chứng của BĐMNB, 
bạn có thể cần được tầm soát khi bạn:
• Tuổi trên 70
• Tuổi trên 50 và có bệnh sử đái tháo đường hay 
hút thuốc
• Tuổi dưới 50, nhưng bị đái tháo đường hay có các 
yếu tố nguy cơ khác của BĐMNB, ví dụ béo phì hay 
cao huyết áp.

NGUYÊN NHÂN
PHÁT TRIỂN CỦA XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH
BĐMNB thường gây ra bởi xơ vữa. Trong xơ vữa, 
các lắng đọng mỡ (các mảng) bên trong thành các 
động mạch làm giảm dòng máu. Mặc dù tim thường 
là trung tâm thảo luận của xơ vữa, bệnh này cũng 
thường ảnh hưởng đến các động mạch ở khắp cơ 
thể bạn. Khi nó xảy ra cho các động mạch cung cấp 
máu cho các chi, nó sẽ gây ra BĐMNB. 
Ít gặp hơn, nguyên nhân của BĐMNB có thể do viêm 
mạch máu, tổn thương các chi, giải phẫu không bình 
thường của các dây chằng hay các cơ, hay phơi 
nhiễm phóng xạ. 

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ
Bao gồm:
• Hút thuốc
• Đái tháo đường
• Béo phì (chỉ số khối cơ thể trên 30)
• Cao huyết áp
• Cholesterol cao
• Tuổi cao dần, nhất là sau tuổi 50
• Gia đình có người bị BĐMNB, bệnh tim hay đột 
quỵ
• Nồng độ cao homocysteine, một thành phần 
protein giúp tạo ra và duy trì mô. 

CÁC BIẾN CHỨNG
Khi bạn bị BĐMNB do các mảng ở thành mạch (xơ 
vữa), bạn cũng có nguy cơ bị: 
• Thiếu máu chi đáng kể. Bệnh khởi đầu bằng các 
cơn đau không khỏi, tổn thương hay nhiễm trùng bàn 
chân hay cẳng chân. Nhiễm trùng có thể đưa đến 
hoại thư, đôi khi phải đoạn chi.
• Đột quỵ và cơn đau tim do mỡ lắng đọng tại các 

động mạch nuôi tim và não, thường gặp hơn ở những 
người bị BĐMNB.

CHẨN ĐOÁN
Khi nghi ngờ, việc đầu tiên phải làm là đo chỉ số áp 
lực cổ chân-cánh tay (CSCC-CT). Khi huyết áp ở cổ 
chân thấp hơn ở cánh tay, nghi ngờ có tắc nghẽn 

các động mạch đi từ tim xuống cẳng chân. CSCC-CT 
bình thường từ 1,00 đến 1,40. Bệnh nhân được chẩn 
đoán là BĐMNB khi CSCC-CT ≤ 0,90. CSCC-CT từ 
0,91 đến 0,99 được coi là ranh giới và các trị số 
> 1,40 cho biết là các động mạch không thể nén 
được do vôi hóa nặng. BĐMNB được phân ra từ nhẹ 
đến trung bình khi CSCC-CT từ 0,41 đến 0,90 và khi 
CSCC-CT < 0,40 thì gợi ý một BĐMNB nặng. Các 
giá trị này có ý nghĩa tiên lượng. 

Ở người nghi ngờ BĐMNB nhưng CSCC-CT khi nghỉ 
bình thường, cần đo CSCC-CT khi tập. Đường cơ sở 
của CSCC-CT lấy trước khi tập. Sau đó cho bệnh 
nhân tập (thường là đi trên máy tập với tốc độ không 
đổi) cho đến khi bị khập khiễng (hoặc sau đi tối đa 5 
phút), sau đó đo lại huyết áp cổ chân. Nếu CSCC-CT 
giảm 15% - 29% thì là có BĐMNB.

Nếu CSCC-CT không bình thường thì có thể làm 
thêm: khảo sát siêu âm Doppler, chụp động mạch, 
chụp hệ động mạch cắt lớp (CT), chụp động mạch 
cộng hưởng từ (MRA) cho chi dưới để xác định vị trí 
cùng hình ảnh các chỗ trít hẹp của động mạch.

PHÂN LOẠI
Bệnh tắc động mạch ngoại biên thường chia ra các 
giai đoạn theo Fontaine, được René Fontaine đưa ra 
năm 1954 cho các thiếu máu chi mạn tính:
• Giai đoạn I: Không triệu chứng, tắc mạch máu 
không hoàn toàn
• Giai đoạn II: Đau khập khiễng nhẹ ở chi
 Giai đoạn IIA: Khập khiễng khi đi một đoạn 
     đường dài hơn 200 m
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     Giai đoạn IIB: Khập khiễng khi đi
         một đoạn đường dài dưới 200 m
• Giai đoạn III: Đau khi nghỉ, nhất là ở bàn chân
• Giai đoạn IV: Hoại tử và/hay hoại thư của chi
Một phân loại khác của Robert B. Rutherford năm 
1986 và điều chỉnh năm 1997, chia làm 5 độ (từ 0 
đến IV) với 7 hạng (từ 0 đến 6).
Phân loại TASC (và TASC II) chia theo độ nặng căn 
cứ trên hình chụp động mạch. 

ĐIỀU TRỊ
Tùy theo độ nặng của bệnh, có các bước điều trị sau 
đây, theo phác đồ chỉ đạo.
THAY ĐỔI NẾP SỐNG
• Ngừng hút thuốc (thuốc lá làm BĐMNB nặng lên 
và là yếu tố nguy cơ cho bệnh tim-mạch). Nếu bạn 
hút thuốc, bỏ hút là điều duy nhất  và quan trọng 
hơn cả có thể giúp bạn giảm bớt nguy cơ của biến 
chứng.
• Xử trí đái tháo đường.
• Xử trí cao huyết áp.
• Xử trí cholesterol cao, dùng các thuốc kháng tiểu 
cầu: aspirin, clopidogrel và statins.
• Tập đều đặn cho người bị khập khiễng: giúp mở 
tuần hoàn bên, cải thiện đi lại.
Nếu thay đổi nếp sống vẫn không đủ, bạn cần điều 
trị thêm bằng thuốc để đề phòng huyết khối, giảm 
huyết áp và cholesterol, và kiểm soát đau cùng các 
triệu chứng khác.
• Thuốc làm giảm cholesterol. Sử dụng các statin, 
làm giảm nguy cơ cơn đau tim và đột quỵ. Mục 
đích cho người bị BĐMNB là làm giảm lipoprotein 
tỷ trọng thấp (LDL) tức cholesterol “xấu”, xuống dưới 
100 mg/dL hay 2,6 mmol/L. Càng phải thấp hơn 
nữa nếu bạn có thêm nguy cơ cơn đau tim và đột 

quỵ, nhất là khi bạn bị đái 
tháo đường hay tiếp 

tục hút thuốc.

• Thuốc chữa cao huyết áp. Mục tiêu là giảm huyết 
áp tâm thu ≤ 140 mm Hg và giảm huyết áp tâm 
trương xuống  ≤  90 mm Hg. Nếu bạn bị đái tháo 
đường, mục tiêu là ≤ 130/80 mm Hg.
• Thuốc kiểm soát đường-huyết. 
• Thuốc đề phòng cục máu đông. Có thể dùng aspirin 
hàng ngày hay các thuốc khác như clopidogrel 
(Plavix).
• Thuốc chữa triệu chứng. Cilostazol (Pletal) làm tăng 
dòng máu đi đến các chi bằng cách giữ cho máu 
loãng và làm rộng các mạch máu, làm giảm đau 
khập khiễng. Tác dụng phụ của thuốc là nhức đầu và 
tiêu chảy. Có thể thay bằng pentoxifylline (Trental), ít 
tác dụng phụ nhưng hiệu quả kém hơn. 
• Folate và vitamin B-12 có hiệu quả đối với 
hyperhomocysteinemia.
• Thuốc thay thế. Ginkgo có tác dụng làm loãng 
máu (blood-thinning effect) giúp làm giảm nhẹ các 
triệu chứng.
CÁC CAN THIỆP TÁI TẠO DÒNG MÁU
• Nong động mạch được dùng cho các tổn thương 
đơn độc của các động mạch lớn như động mạch đùi, 
các động mạch chậu. Một ống nhỏ (catête) được đưa 
vào mạch máu và lách tới động mạch có vấn đề. Túi 
phình nhỏ ở đầu catête được bơm phồng để nong 

rộng động mạch bị tắc. Cũng có thể đưa 
vào một ống nong hình mắt lưới (stent) 

để làm mở động mạch bị hẹp.
• Cắt mảng xơ vữa. 
• Ghép bắc cầu, dùng tĩnh mạch hiển 
lớn hay các mạch nhân tạo bằng sợi 
tổng hợp (Gore-Tex hay PTFE). Máu 

chạy vòng qua đoạn mạch bị hẹp hay 
tắc.

• Điều trị làm tan huyết khối và lấy bỏ cục 
máu đông khi có huyết khối hay thuyên tắc.

• Khi bị hoại thư: đoạn chi.
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Bệnh viện thực hiện quản lý chất lượng, cam 
kết cung cấp dịch vụ y tế với mức độ an toàn 
cao nhất, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro cho 
người bệnh và nhân viên y tế.

Đảm bảo sử dụng đúng chỉ định các kỹ thuật 
chẩn đoán và điều trị hiện đại, chất lượng 
cao, đáp ứng mọi nhu cầu về điều trị và chăm 
sóc sức khỏe của người bệnh.
Xây dựng quy trình hoạt động chăm sóc và 
điều trị nhanh chóng, giảm tối đa thời gian 
chờ đợi của người bệnh.

Chủ động, sáng tạo, tích cực 
đầu tư và triển khai ứng dụng 
các kỹ thuật mới, không ngừng 
cải tiến chất lượng Bệnh viện 
nhằm tiến tới đạt tiêu chuẩn 
của Bộ Y tế và các nước tiên 
tiến trong khu vực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên 
chuyên nghiệp và tận tâm trong công 
việc, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị đảm bảo chất lượng nguồn lực, 
tăng cường hợp tác quốc tế và phát 
triển bền vững.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ KHÁM - TẦM SOÁT SỨC KHỎE

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU VÀ TƯ VẤN BỆNH NGHỀ NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC

- Dịch vụ đăng ký khám bệnh qua điện thoại (dành cho người bệnh đã 
điều trị nội trú tại bệnh viện).
- Dịch vụ đưa đón người bệnh bằng xe cứu thương chuyên dụng.
- Dịch vụ phiên dịch miễn phí (tiếng Anh, Hoa, Hàn Quốc, Campuchia).
- Tư vấn và cung cấp thông tin y tế, kiến thức sức khỏe cộng đồng.
- Giới thiệu khách sạn, nhà trọ, giặt ủi, vận chuyển (xe, tàu, máy bay).
Bộ phận Chăm sóc khách hàng bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM với đội 
ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, không ngừng cải tiến và hoàn 
thiện các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Điện thoại: (08) 5405 1010 / 3952 5353 / 3952 5355

Để phát triển các dịch vụ y tế nhằm phục vụ nhu cầu khám, tầm soát sức khỏe 
của khách hàng, Bệnh viện đã thành lập Đơn vị Khám sức khỏe và bố trí một 
khu vực riêng biệt các dịch vụ liên hoàn tạo thuận lợi cho người dân không phải 
chờ đợi. Hiện nay Đơn vị Khám sức khỏe đã triển khai bệnh án điện tử để cho 
khách hàng có thể truy cập theo dõi kết quả khám, cận lâm sàng... qua website 
của Bệnh viện. Đặc biệt Đơn vị Khám sức khỏe có dịch vụ tư vấn trước và sau khi 
khám để phát hiện nếu có bất thường sẽ được hướng dẫn điều trị chuyên khoa
Điện thoại: (08) 5405 1212/ (08) 3952 5351

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thường xuyên tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng sơ cấp 
cứu, các buổi tư vấn về bệnh nghề nghiệp và các bệnh 
thường gặp cho các cá nhân, cơ quan/công ty có nhu 
cầu. Với đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ, 
Bác sĩ đầu ngành của Đại học Y Dược TPHCM, chúng 
tôi tin sẽ đem đến sự hài lòng cho khách hàng.
- Sơ cấp cứu: xử trí vết thương, chấn thương, xử trí đột 
quỵ, nhồi máu cơ tim, ngộ độc thực phẩm, điện giật, 
bỏng...
- Bệnh nghề nghiệp: bệnh về đường hô hấp, cai thuốc 
lá, các bệnh về tai-mũi-họng, các bệnh về mắt, trĩ...

Người bệnh sau khi khám được kê toa thuốc điều trị, dù trên toa thuốc 
đã có những hướng dẫn cụ thể rõ ràng nhưng không ít người bệnh vẫn 
cảm thấy bối rối và khó khăn trong việc sử dụng thuốc theo toa.
Hiểu được điều này, bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã triển khai 
dịch vụ tư vấn sử dụng thuốc. Các dược sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh 
viện sẽ tư vấn kỹ càng về công dụng, cách dùng, liều dùng… của từng 
loại thuốc.
Điện thoại: (08) 3952 5295

- Bệnh thường gặp: cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, 
loãng xương, viêm gan...
- Bệnh lý nam khoa, phụ khoa…
Điện thoại: (08) 3952 5166

MỘT SỐ DỊCH VỤ TẠI 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
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KHAI TRƯƠNG 
KHOA PHỤ SẢN 
BỆNH VIỆN ĐẠI 
HỌC Y DƯỢC 
TPHCM

Ngày 09/9/2016, Bệnh viện Đại học 
Y Dược TPHCM chính thức đưa vào 
hoạt động khoa Phụ Sản tại Cơ sở 1, 
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM.
Khoa Phụ Sản cung cấp đầy đủ các 
dịch vụ y tế chuyên sâu về sản khoa, 
phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình. 
Trong suốt hành trình mang thai và 
sinh nở, đội ngũ y bác sĩ kinh nghiệm, 
tận tâm luôn đồng hành cùng bà mẹ 
và gia đình trong việc khám, theo dõi 
thai; tầm soát dị tật thai nhi và bệnh 
lý thai kỳ; đỡ sanh, mổ lấy thai; theo 
dõi, chăm sóc và tầm soát bệnh lý 
trẻ sơ sinh sau sanh thường và sanh 
mổ… Bên cạnh đó, khoa Phụ Sản còn 
thực hiện tầm soát, phòng ngừa, chẩn 
đoán, điều trị các bệnh lý phụ khoa; 
các trường hợp rối loạn phóng noãn; 
các vấn đề liên quan đến ung thư phụ 
khoa (ung thư cổ tử cung, ung thư nội 
mạc tử cung, ung thư buồng trứng…); 
tư vấn và thực hiện các phương pháp 
kế hoạch hóa gia đình…
Hiện nay, tỷ lệ thai phụ mắc nhiều 
bệnh lý nội-ngoại khoa kết hợp 
trong thai kỳ ngày càng gia tăng 
như: thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược 
sắc (Thalassemia); cường giáp; tim 
mạch; viêm gan siêu vi B và đái tháo 
đường,…Theo Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO), Việt Nam nằm trong vùng 
dịch tễ của viêm gan B với tỷ lệ 10 – 
20% dân số nhiễm loại vi-rút này. Đối 
với thai phụ bị viêm gan siêu vi B, vi-
rút viêm gan B có thể lây truyền từ mẹ 

sang con, đồng thời một số trường hợp 
nặng có thể bị suy gan nên rất cần sự 
phối hợp của các chuyên gia về viêm 
gan để cùng đồng hành trong theo dõi 
và điều trị cho thai phụ. Bên cạnh đó, 
tỷ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ ngày 
càng gia tăng, chiếm khoảng 16% trên 
tổng số các bà mẹ mang thai (Hội Sản 
Phụ Khoa Quốc tế-FIGO, 2015). Đái 
tháo đường thai kỳ có thể gây nguy 
hiểm cho cả mẹ và thai nhi nếu không 
được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Chính vì vậy, sự phối hợp giữa các chuyên 
khoa trong việc tầm soát sớm cũng như điều trị hiệu quả các bệnh lý kết hợp sẽ 
giúp thai phụ có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.
ThS BS. Lê Thị Kiều Dung – Trưởng khoa Phụ Sản nhận định: “Sự khác biệt 
của khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là nằm trong một bệnh 
viện hạng 1 có đầy đủ các chuyên khoa sâu cùng hỗ trợ. Các khoa lâm sàng, 
cận lâm sàng, các trung tâm chuyên khoa sâu và các đơn vị của Bệnh viện 
luôn liên kết chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với nhau nhằm cung cấp hệ thống 
điều trị tối ưu và an toàn cho người bệnh có nhiều bệnh lý nội, ngoại khoa 
kết hợp”.
Khoa Phụ Sản được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, đồng thời sử dụng hệ thống 
xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh hiện đại của Bệnh viện, cho phép đưa lại hiệu 
quả tốt nhất cho việc chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Hệ thống 
phòng khám; phòng mổ, phòng sanh; khu vực chăm sóc đặc biệt dành cho mẹ 
và trẻ sơ sinh; phòng nghỉ dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ (ăn uống, giặt ủi, phiên 
dịch, wifi/internet, đặt hẹn tái khám qua điện thoại sau xuất viện…) tại khoa Phụ 
Sản cung cấp môi trường điều trị thoải mái với đầy đủ tiện nghi, giúp sản phụ và 
người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh chóng.
PGS TS BS. Trương Quang Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu: “Chúc 
mừng khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại học Y Dược đã chính thức đi vào hoạt động, 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu dành cho phụ nữ và trẻ em. Thế 
mạnh của khoa Phụ Sản là đội ngũ Thầy thuốc–Thầy giáo bộ môn Sản, Nhi 
của Đại học Y Dược TPHCM. Đây được xem là nền tảng vững chắc cho sự phát 
triển chuyên môn, từ chẩn đoán, điều trị, đào tạo đến nghiên cứu khoa học của 
khoa Phụ Sản trong tương lai”.

TIN HOẠT ĐỘNG
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Lễ khai trương khoa Phụ Sản

Khám và tư vấn cho sản phụ

Phòng chờ sinh
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Ban Giám đốc thăm hỏi và tặng quà cho người thân sản phụ

Đại diện Công đoàn và Đoàn 
Thanh niên thăm hỏi và tặng 

quà các bé bị bệnh tim bẩm sinh 
tại khoa Phẫu thuật Tim mạch

LỄ TRAO HUY HIỆU 30 
NĂM TUỔI ĐẢNG CHO 
ĐỒNG CHÍ TRẦN THỊ 
MINH PHƯƠNG

Ngày 31/8/2016, Bệnh viện Đại học 
Y Dược TPHCM đã long trọng tổ chức 
lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
cho đồng chí Trần Thị Minh Phương. 
Tham dự buổi lễ trao tặng có đồng chí 
Nguyễn Hoàng Bắc - Ủy viên Thường 
vụ, Phó Hiệu trưởng ĐHYD, Bí thư Đảng 
bộ bộ phận, Giám đốc Bệnh viện cùng 
đại diện Đảng ủy ĐHYD TPHCM, các 
đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ 
bộ phận Bệnh viện.

Đồng chí Minh Phương xuất thân từ một 
người chiến sĩ, trải qua quá trình hoạt 
động và đào tạo, từ Trưởng phòng Tài 
vụ Đại học Y Dược TPHCM đến Trưởng 
phòng Tài chính-Kế toán, Kế toán 
trưởng Bệnh viện. Đồng chí luôn nhạy 

bén, thực hiện tốt các công việc được giao, có nhiều đóng góp cho việc hình thành, 
xây dựng và phát triển Bệnh viện.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Minh Phương xúc động trước tình cảm và 
sự tin tưởng mà tổ chức đã dành cho đồng chí. Đây không chỉ là niềm vinh dự của 
riêng cá nhân đồng chí mà còn là một vinh dự chung cho toàn Đảng bộ đã có được 
Đảng viên ưu tú, nhiều năm cống hiến cho sự phát triển của Đảng bộ.
Bệnh viện xin chúc mừng đồng chí Trần Thị Minh Phương đã được trao tặng danh 
hiệu 30 năm tuổi Đảng. Chúc đồng chí nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Bắc 
trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 

cho đồng chí 
Trần Thị Minh Phương

Đồng chí Trần Thị Minh Phương 
phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ

TRUNG THU VUI TẾT – 
ĐOÀN KẾT VƯƠN CAO
Ngày 10/9/2016, Ban 
Chấp hành Công đoàn 

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 
phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ 
chức chương trình “Trung thu vui Tết 
– Đoàn kết vươn cao”. Đến với đêm 
hội lần này có PGS TS BS. Nguyễn 
Hoàng Bắc – Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Bênh viện, ThS. Đặng Anh Long 
– Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch 
Công đoàn, CN. Phan Thành Phúc 
– Bí thư Đoàn Thanh niên cùng sự 
góp mặt của hơn 1.000 em thiếu 

nhi - là con của cán bộ - viên chức 
Bệnh viện.
Mặc dù trời mưa nhưng các khu vực 
vui chơi như tô tượng, chú hề thổi bong 
bóng, bé làm lồng đèn, nhà hơi, nhà 
banh… luôn tràn ngập những niềm vui, 
tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Màn múa 
lân, tiết mục văn nghệ của chị Hằng, 
chú Cuội, bạn Thỏ Ngọc đã thu hút sự 
quan tâm không chỉ của các bé mà còn 
của các bậc phụ huynh. Không những 
vậy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 
còn mang không khí Trung thu đến cho 
các em đang nằm điều trị nội trú tại 
khoa Phẫu thuật tim mạch và các bé 

Với phương châm “Nâng niu mầm sống – 
Đón mừng tương lai”, khoa Phụ Sản Bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM hy vọng trở 
thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy 
dành cho tất cả phụ nữ và trẻ em, mang 
đến sức khỏe, niềm vui và sự hài lòng cho 
người bệnh bằng chất lượng dịch vụ y tế 
tối ưu và an toàn nhất. Nhân tháng đầu 
khai trương, từ 9/9 – 9/10/2016, Bệnh 
viện dành tặng phiếu khám miễn phí cho 
100 phụ nữ mang thai đăng ký khám đầu 
tiên tại Khoa Phụ Sản.
Đăng ký tham gia chương trình, xin vui 
lòng liên hệ (08) 3952 5350.
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Chính vì vậy, rất cần một “Hướng dẫn chăm sóc và điều trị vết 
thương” thống nhất và cập nhật để giúp không chỉ bác sĩ mà 
cả điều dưỡng, nhân viên y tế chăm sóc và điều trị vết thương 
cho người bệnh đạt kết quả tốt nhất.
PGS TS BS. Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Liên chi hội điều trị 
vết thương TPHCM phát biểu: “Tại các nước tiên tiến người 
ta đã lập ra nhiều hội chăm sóc vết thương mang lại kết quả 
điều trị tốt cho người bệnh. Phù hợp với xu hướng phát triển 
chung, năm 2015, Liên chi hội Điều trị vết thương TPHCM đã 
được thành lập, Thời gian vừa qua, Liên chi hội đã tổ chức 
nhiều hội thảo, hội nghị, chương trình đào tạo y khoa liên 
tục để cập nhật kiến thức chuyên ngành cho cộng đồng y 
khoa. Dự án "xây dựng hướng dẫn việc chăm sóc và điều trị 
vết thương” sẽ là điểm nhấn và là bước tiến quan trọng trong 
hoạt động của Liên chi hội giai đoạn 2016-2017”. Được biết 
Liên chi hội điều trị vết thương TPHCM có trụ sở đặt tại bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM.

Tiếp đoàn chuyên gia WHO.

 LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "XÂY DỰNG 
HƯỚNG DẪN VIỆC CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU 
TRỊ VẾT THƯƠNG"

Ngày 06/9/2016, tại Bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM diễn ra lễ khởi động dự án “Xây dựng 

hướng dẫn việc chăm sóc và điều trị vết thương” do Liên chi 
hội Điều trị vết thương TPHCM thực hiện. Quá trình xây dựng 
dự định tiến hành từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017, do các 
chuyên gia và bác sĩ của Liên chi hội trực tiếp đảm nhiệm. 
Song song đó, Liên chi hội cũng phát triển chương trình đào 
tạo về điều trị vết thương qua E – learning dành cho cộng 
đồng y khoa… Dự án sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ và hợp 
tác của công ty Urgo. Urgo được biết đến là một tập đoàn 
hàng đầu của Pháp chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc vết 
thương trên thế giới. Mục tiêu của dự án là xây dựng quy trình 
hướng dẫn chi tiết cũng như phổ cập kiến thức cho bác sĩ lâm 
sàng và nhân viên y tế nhằm nâng cao hiệu quả việc chăm 
sóc và điều trị vết thương cho người bệnh.
Đến tham dự lễ ký kết có PGS TS BS. Nguyễn Anh Tuấn – 
Chủ tịch Liên chi hội Điều trị vết thương TPHCM, PGS TS. Đỗ 
Văn Dũng – Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, PGS 
TS BS. Trương Quang Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại 
học Y Dược TPHCM, BS CKI. Huỳnh Liên Đoàn - Phó  Chủ 
tịch Hội Y học TPHCM. Về phía tập đoàn Urgo có ông Pierre 
Moustial – CEO tập đoàn, ông Philippe Mazza – Giám đốc 
điều hành, ông Vincent Arreckx – Trưởng Đại diện văn phòng 
Urgo tại Việt Nam.
Chăm sóc, điều trị các vết thương là việc làm cơ bản hằng 
ngày tại các cơ sở y tế. Hiện nay, trên thế giới, việc điều trị 
các vết thương được phát triển nhanh, mạnh và mang tính 
chuyên sâu cao. Tại Việt Nam, vấn đề này hiện chưa được 
quan tâm đúng mức, hiệu quả điều trị chưa cao, chưa mang 
tính chuyên khoa. Việc điều trị thường do các bác sĩ nội khoa 
hoặc ngoại khoa tổng quát hay chỉnh hình… thực hiện, sự 
phối hợp giữa các chuyên khoa cũng như việc ứng dụng các 
kỹ thuật chuyên sâu còn gặp nhiều trở ngại.
Thông thường, các vết thương, vết loét cấp hay mạn tính có 
những đặc thù khác nhau tùy theo nguyên nhân và người 
bệnh, ví dụ người bệnh bị tai biến mạch máu não thường 
gặp những vết loét tì đè do tư thế nằm lâu, xoay trở kém; vết 
loét trên người bệnh bị tiểu đường hay vết loét do các bệnh 
về mạch máu cũng khác nhau. Mỗi loại vết loét, vết thương 
cần được chăm sóc và điều trị chuyên biệt. Các phương tiện 
điều trị vết thương cũng đang phát triển và thay đổi liên tục. 

04

tham gia chương trình phẫu thuật sứt 
môi-hở hàm ếch. Mùa Trung thu này, 
tuy các em không được ở nhà, không 
được vui chơi, rước lồng đèn cùng bè 
bạn, nhưng chính những món quà nhỏ 
chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm 
của toàn thể cán bộ-viên chức Bệnh viện, 
phần nào đã đem lại niềm tin, động lực 

giúp các em mau chóng lành bệnh, sớm 
trở về với gia đình, người thân. 
Thay mặt Bệnh viện, ThS. Đặng Anh 
Long gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể 
các bé có mặt tại đêm hội, mong các 
bé mãi là con ngoan, trò giỏi và có một 
mùa Trung thu vui vẻ, hạnh phúc.
Mỗi năm, Bệnh viện Đại học Y Dược 

TPHCM đều gửi đến các em thiếu 
nhi những niềm vui lớn trong những 
chiếc đèn trung thu nhỏ xinh, thắp 
sáng cho các em những ước mơ, hy 
vọng. Cởi bỏ chiếc áo blouse, đồng 
phục, có lẽ, ba mẹ chính là những 
chú Cuội, chị Hằng đẹp nhất trong 
lòng các em.

Lễ ký kết giữa tập đoàn Urgo và Liên chi Hội
điều trị vết thương TPHCM

Ông Pierre Moustial 
- CEO tập đoàn Urgo 

phát biểu

PGS TS BS Nguyễn Anh 
Tuấn - Chủ tịch Liên chi 
hội Điều trị vết thương 

TPHCM phát biểu
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Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 
(1/10), đồng thời hưởng ứng tháng 
hành động Vì người cao tuổi Việt 
Nam, vào ngày 25/9/2016, bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM (BV 
ĐHYD) đã tổ chức Ngày hội chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi với chủ 
đề “Sống độc lập – Sống khỏe vui”. 
Chương trình do BV ĐHYD thực hiện 
với sự tài trợ của nhãn hàng Caryn.
Đến tham dự ngày hội, về phía Bệnh 
viện có TS BS. Phạm Văn Tấn – Phó 

05

TIN HOẠT ĐỘNG

Giám đốc; về phía đơn vị tài trợ có Ông Iriyama – Trưởng nhóm nhãn hàng  
Caryn cùng hơn 300 người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh và một số 
tỉnh thành lân cận.

Xuyên suốt chương trình, các cô bác được đo sinh hiệu, đường huyết, đo 
điện tim miễn phí, được hướng dẫn các bài tập thể dục dưỡng sinh, bài tập 
Yoga cho người cao tuổi và nhận những phần quà hấp dẫn từ Ban Tổ chức. 
Đặc biệt, các chuyên gia về Lão khoa của Bệnh viện như TS BS. Thân Hà 
Ngọc Thể - Trưởng khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ, ThS BS. Nguyễn Hoàng 
Đức – Trưởng khoa Tiết niệu, BS CKI. Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên và BS 
CKI. Trịnh Thị Bích Hà đã chia sẻ và giải đáp thắc mắc những bệnh thường 
gặp ở người lớn tuổi.

NGÀY HỘI CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI



,
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HỎI
Chào bác sĩ, em là Thanh Tâm, 22 tuổi. Em không xác định được bản thân có phải đã mắc chứng trầm cảm rồi không hay là 
mắc từ khi nào, rất lâu năm rồi em có xu hướng muốn tách biệt với mọi người, cũng hay có suy nghĩ tự ngược đãi bản thân. 
Nhưng bắt đầu từ một năm trước, sau biến cố bà ngoại em mất, em bắt đầu mất cảm hứng với những hoạt động bên ngoài, 
luôn cảm thấy hối hận và tội lỗi, cả màu sắc cũng làm em bất mãn, em không thích màu trắng và đen, luôn có những hành 
động bắt buộc như xếp khăn, tuyệt đối không để khăn trắng lên đồ, hoặc đặt tất cả những thứ màu trắng và đen ở dưới cùng, 
em ghét khi nghe những từ liên quan đến chết chóc, hễ nghe phải là em cáu gắt, bất kể chuyện lớn nhỏ nào cũng làm em cảm 
thấy u uất và nghĩ đến cái chết. Em không dám ngủ vì mỗi lần nhắm mắt lại nhìn thấy những viễn cảnh em không muốn thấy, 
dần dần cũng thức rất khuya, khi nào quá mỏi mệt thì nhắm mắt ngủ quên, nhưng chỉ cần mơ thấy gì đó là em bị giật mình tỉnh 
giấc. Ngủ không đủ giấc khiến ban ngày em luôn cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, nhưng nhắm mắt lại không dám, mỗi lần cứ 
như vậy là em thấy mình sống như bị tra tấn, đày đọa, và nghĩ đến cái chết. Em có lên mạng tìm hiểu, có thể em đã mắc bệnh 
trầm cảm, em tưởng có thể dựa vào ý chí mà tự chữa trị, nhưng tất cả đều vô hiệu nên em tự thấy là buộc phải điều trị và dùng 
thuốc thôi, trong khi bản thân em lại không muốn để người khác biết nên em không dám đến gặp bác sĩ. Em mặc cảm, sợ rằng 
xã hội sẽ chỉ trích em là người tự kỷ.
Người gửi: Trác Thanh Tâm

ĐÁP
Chào em,
Bệnh của em bắt buộc phải khám và điều trị đúng phương pháp và đủ thời gian. Nếu em ngại khám tại bệnh viện Tâm thần 
của Thành phố thì có thể đến khám tại bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, chúng tôi có bác sĩ chuyên khoa Tâm thần 
có thể chữa tốt bệnh của em. Vậy em nên đến bệnh viện ĐHYD, đăng ký khám chuyên khoa tâm thần kinh (thuộc phòng khám 
thần kinh) nhé.
Thân mến,
ThS BS Nguyễn Bá Thắng - Phòng khám Thần kinh

HỎI
Kính thưa PGS TS BS Ngô Thị Kim Phụng. Con năm nay 20 tuổi rồi ạ. Kinh nguyệt con không đều, các tháng đều có kinh nguyệt 
nhưng mỗi lần kéo dài đến 2 tuần mà số lượng ra máu kinh rất rất ít. Con chỉ sử dụng BVS hằng ngày thôi. Hiện tượng này của 
con đã kéo dài 4 năm rồi ạ. Cách đây 6 tháng con đi khám BV Từ Dũ, bác sĩ bảo con buồng trứng bị đa nang. Mới sáng nay 
con đi khám lại, bác sĩ bảo con không cần khám nữa vì cũng không có tác dụng gì. Vì con vẫn còn chưa có gia đình. Hỏi ra 
thì con mới biết là bệnh này có khả năng vô sinh rất cao. Con vô cùng tuyệt vọng. Bác sĩ cho con hỏi là nói như thế có chính 
xác không ạ? Con chắc chắn bị vô sinh không ạ? Có cách nào để chữa trị không thưa Bác sĩ? Cách tốt nhất bây giờ con phải 
làm gì đây ạ? Con cảm ơn Bác sĩ.
Người gửi: Bùi Thị Kim Thoa

ĐÁP
Chào em,
Năm nay em 20 tuổi, được chẩn đoán là buồng trứng đa nang, em nên hiểu rõ 
là hội chứng buồng trứng đa nang khác với hình ảnh buồng trứng đa 
nang.Hội chứng buồng trứng đa nang là hội chứng gồm nhiều triệu 
chứng như tăng cân, béo phì, rậm lông, mụn, kinh nguyệt thưa, máu 
ra ít, khám phụ khoa siêu âm thấy buồng trứng nhiều nang… đây là 
bệnh lý rối loạn chuyển hóa cường androgen, estrogen... Còn hình 
ảnh buồng trứng đa nang là có thể có rối loạn kinh nguyệt và siêu 
âm thấy hình ảnh buồng trứng đa nang và trường hợp này thường là 
do rối loạn rụng trứng.
Tiêu chuẩn để chẩn đoán vô sinh là vợ chồng quan hệ không áp dụng 
bất cứ biện pháp tránh thai nào và thời gian đủ từ 6 tháng đến 1 năm 
mà không mang thai. Người bị hội chứng buồng trứng đa nang hoặc 
bị rối loạn rụng trứng thì cơ hội trứng rụng gặp tinh trùng thụ tinh ít hơn 
bình thường. Điều trị hội chứng buồng trứng đa nang là điều trị triệu 
chứng, kinh nguyệt không đều sẽ điều hòa kinh nguyệt bằng thuốc nội 
tiết, phụ nữ đã lập gia đình vô sinh sẽ khám chuyên khoa hiếm muộn, 
thừa cân béo phì, đái tháo đường sẽ điều trị chuyên khoa nội tiết. Vấn đề 
của em hiện tại là khám và điều chỉnh kinh nguyệt đều nếu em muốn, còn 
bị vô sinh, hiếm muộn thì hiện tại không thể kết luận được.
Thân ái,
PGS TS BS Ngô Thị Kim Phụng - Phòng khám Phụ khoa

HỎI
Kính chào bác sĩ. Em của em năm nay 21 tuổi và đang gặp một tình trạng về 
răng, mong được bác sĩ tư vấn giúp. Năm 10 tuổi em của em bị té gãy 2 răng 
cửa. Sau đó, lên lớp năm cấp 2, răng có dấu hiệu đau nhức, khi đi khám được 
bác sĩ kê thuốc uống thì khỏi nhưng thỉnh thoảng mấy tháng lại sưng lên 1 lần 
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ngay ở nướu (dạng áp xe chân răng, phình to như quả bóng). Năm 2015 lại tiếp tục đi khám thì bác sĩ bảo chân răng đã bị ăn 
mất 1 phần (so với răng cửa còn lại thì chân răng ở trên cùng thấp hơn, có dấu hiệu bị ăn mòn, răng bị lung lay, mọc hai vòi 
mủ ở phần trên nướu, gần ngay sát chân mũi. Cách đây vài tháng, ở nhà có đưa em đi chữa tủy, trong quá trình chữa viêm, tủy 
đã chết nên bác sĩ nói không cần lấy tủy chỉ cần đặt thuốc và vòi mủ đã lành lại, không còn thấy vòi mủ trên nướu nhưng khi 
ấn vào phần nhân trung thì có cảm giác đau, đặt thuốc thời gian ngắn thì bong sạch, thời gian lâu (5 ngày) thì thấy mủ chảy 
xuống gần bông đặt trong ống tủy. Bác sĩ có sử dụng cây dũa mài ống và chọt lên phần thịt. Chữa khoảng thời gian 3-4 tháng 
thì bác sĩ thấy nó không hết hẳn nhưng vẫn cố trám lại, phần ống nhựa để trám ống tủy bị đặt vào quá sâu, vượt quá ống tủy 
hiện tại, đâm sâu vào phần thịt và xương nằm trên ống tủy nên khoảng 1 tháng sau khi trám, trên nứu xuất hiện lại vòi mủ và 
bắt đầu sưng nhức. Cách đây 1 tuần, em của em có đến khám bác sĩ khác thì được moi lại phần đã trám tủy, nhưng chỉ moi 
được phần ở trong ống, còn phần bị đâm sâu vào thì không moi ra được, tiếp tục được đặt thuốc chữa tủy trong thời gian 1 
tháng, sau đó được trám lại ống tủy và bọc mão sứ bên ngoài, vòi mủ vẫn còn. Hiện tại vòi mủ vẫn còn trên nứu, khi ăn đồ ăn 
lạ thì phần chỗ vòi mủ có dấu hiệu chảy mủ và phần nhân trung có dấu hiệu sưng lên liên tục, chỉ bớt khi được rửa muối. Đã 
có dấu hiệu của viêm xoang. Em rất mong bác sĩ tư vấn giúp em xem trường hợp này có nguy hiểm lắm không và hướng điều 
trị như thế nào ạ? Em xin cảm ơn. Bác sĩ có thể cho biết nếu điều trị thì trong khoảng thời gian bao lâu và có cần thăm khám 
thường xuyên hay không vì nhà em ở Nha Trang ạ.
Người gửi: Lê Hồng Ngọc

ĐÁP
Chào em,
Như em mô tả tình trang răng của người em thì tốt nhất là phải vào bệnh viện để khám và chụp phim răng kiểm tra cụ thể thì 
mới có thể chẩn đoán chính xác được và khi đó mới có thể dự đoán sẽ phải điều trị trong bao lâu.
Hy vọng sớm gặp lại em.
PGS TS BS Lâm Hoài Phương - Phòng khám Phẫu thuật hàm mặt-RHM

HỎI
Bác sĩ cho em hỏi, em vừa phẫu thuật nội soi đốt hạch thần kinh giao cảm tại BV ĐHYD Cần Thơ. Lúc nằm tại bệnh viện thì 
thấy tay chân nách khô hẳn và cũng có hiện tượng mồ hôi bù trừ ở lưng ngực bụng, em rất vui. Nhưng sau khi xuất viện được 
1 ngày, sáng ngủ dậy thấy tay nách liên tục đổ mồ hôi bất kể ngày đêm, thậm chí lúc em ngủ trưa thức dậy nhìn thấy tay vẫn 
liên tục ướt (đổ mồ hôi tay cả lúc ngủ). Lúc trước chưa mổ thì ban đêm và lúc ngủ không bao giờ bị đổ cả... Em phải làm sao 

bây giờ, em đang rất thất vọng!
Người gửi: Trần minh Quang

ĐÁP
Chào bạn,
Với các triệu chứng như bạn mô tả, theo tôi bạn nên đến khám 
thêm tại bệnh viện chúng tôi. Cần tìm thêm một số dấu hiệu lâm 
sàng khác để xác định rõ nguyên nhân và chúng tôi sẽ đề xuất 
với bạn các biện pháp khắc phục phù hợp. Bạn nhớ mang theo 
các hồ sơ y tế đã làm tại BV ĐHYD Cần Thơ.
Thân ái.
PGS TS BS Nguyễn Hoài Nam
Phòng khám Lồng ngực
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GÓC GIẢI TRÍ

THẾ THÌ CŨNG BỊ RỒI
Tiếng người đàn ông trong điện thoại:
- Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quai bị...
- Phải, tôi biết. Hôm qua tôi đã đến và khám cho cháu 
rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong 
nhà và...
- Thôi chết! Nó đã hôn người giúp việc mất rồi.
- Ồ, thật không may! Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy...
- Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn 
cô gái đó.
- Rắc rối quá! Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh.
- Ngoài ra, tôi còn hôn vợ tôi...
Giọng bác sĩ bỗng thất thanh: "Trời ơi! Thế thì tôi cũng 
bị rồi!"

NHẦM LẪN TAI HẠI
Nhân viên đến cơ quan làm việc với hai 
lỗ tai băng bó. Sếp ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
- Hôm qua, vợ đi vắng nên tôi phải ủi 
đồ. Khi cô ấy gọi điện thoại về, tôi đã 
sơ ý nhấc bàn ủi lên nghe.
- Vô lý! Tại sao tai kia của anh cũng bị 
băng bó?
- Thưa, tôi lại nhầm lần nữa vì vội gọi 
bác sĩ.

“HẾT BỆNH”
Tại một bệnh viện tâm thần nọ, để kiểm tra lần 
cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện các bác 
sĩ bèn bàn nhau vẽ một cái cửa giả lên tường rồi 
bảo: "Các anh hãy mở cánh cửa đó ra là có thể 
về nhà rồi".
Các bệnh nhân hồ hởi xông vào cánh cửa giả mở 
lấy mở để, duy chỉ có một người đứng từ đằng xa 
cười ngặt nghẽo.
Các bác sĩ vui mừng vì nghĩ anh này đã hết bệnh 
liền tiến đến hỏi: "Tại sao anh lại cười?".
Bệnh nhân nọ đáp: "Tại bọn họ ngu quá".
Các bác sĩ mừng thầm trong bụng nhưng để chắc 
ăn nên hỏi tiếp: "Tại sao anh lại bảo bọn họ ngu".
Anh này bèn giơ cái xẻng lên và nói: "Tại vì tui 
giữ cái chìa khóa đây này, làm sao mà chúng nó 
mở cái cửa đó cho được"

CHỊU ĐAU GIỎI
Đôi vợ chồng nọ đưa nhau đến gặp 
nha sĩ, người chồng tỏ ý rất vội:
"Càng đơn giản càng tốt, thưa bác 
sĩ. Không cần phải gây mê hay tiêm 
thuốc giảm đau gì hết. Ông cứ nhổ 
phắt cái răng sâu ra là được."
Nha sĩ thán phục: "Giá mà bệnh nhân 
nào cũng chịu đau giỏi như anh. Nào, 
chỉ cho tôi chiếc răng sâu!"
Lập tức, ông chồng quay sang vợ: 
"Em yêu, cho bác sĩ xem cái răng 
sâu đi!"
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- Khai trương khoa Phụ sản bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.
- Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí
  Trần Thị Minh Phương.
- Trung thu vui Tết – Đoàn kết vươn cao.
- Lễ khởi động dự án "Xây dựng quy trình hướng dẫn việc
  chăm sóc và điều trị vết thương".
- Ngày hội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
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