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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

ThS
Thái Hoài Nam
Phó Giám đốc

R

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:

PGS BS Nguyễn Mậu Anh
Chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa

GS TS BS Nguyễn Sào Trung
Chuyên khoa Giải phẫu bệnh 

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

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

GS TS BS Đặng Vạn Phước
Chuyên khoa Tim mạch

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 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
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KIẾN THỨC Y KHOA

DẪN NHẬP
Dị vật trong đường thở gây tắc nghẽn luồng không khí 
từ bên ngoài đi vào phổi gây ra tình trạng ngạt thở. Dị 
vật gây tắc đường thở hoàn toàn hay một phần, chủ 
yếu nằm tại vùng hầu họng và thanh-khí quản. Nhận 
biết và xử trí kịp thời dị vật đường thở giúp cứu sống 
nạn nhân.
Dị vật lọt vào đường thở chủ yếu gặp ở trẻ em nhưng 
cũng có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, phần lớn xảy 
ra khi ăn. Trẻ nhỏ chưa biết đến các mối nguy hiểm 
và có thói quen ngậm vào mồm các đồ vật nhỏ, nút 
áo, các mảnh đồ chơi... Có những dị vật rất nguy 
hiểm như viên sắt hay đĩa pin, hay gặp nhất là hột lạc 
(đậu phụng). Diễn biến của sự cố này phụ thuộc vào 
các đặc điểm của dị vật và thời gian tồn tại của dị vật 
trong đường thở. Ở người lớn, dị vật gây tắc nghẽn 
đường thở thường do cố gắng nuốt mảnh thức ăn quá 
to, cười nói khi ăn, rớt răng giả, sặc trong lúc ăn, ăn 
quá nhanh, uống rượu bia quá nhiều trong lúc ăn, 
chơi thể thao trong lúc miệng ngậm thức ăn…

Đảm bảo đường thở thông suốt là ưu tiên số 1, trước 
mọi chẩn đoán và can thiệp điều trị.
Các quy định mới nhất trên thế giới, kể cả của Hội Tim 
mạch Hoa Kỳ, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ và Hội đồng 
Hồi sức Châu Âu, đưa ra khuyến cáo về mấy giai 
đoạn trong xử trí tắc đường thở, tạo ra các áp lực cao 
dần lên. Đa số các quy định khuyến cáo nạn nhân ho, 
tiếp theo là tiến hành các vỗ lưng mạnh, và sau cùng 
là các đè ép mạnh vào bụng hay nhấn ngực. 
Dị vật đường thở hết sức nguy hiểm và có thể dẫn đến 
tử vong, nhất là ở trẻ em. Nguyên nhân tử vong có thể 
do: suy hô hấp do co thắt thanh quản, tắc nghẽn khí 
quản, ngưng thở, ngừng tim, các biến chứng muộn 
như viêm phổi, áp xe phổi, giãn phế quản. Dị vật có 
thể gây tắc đường thở hoàn toàn hay một phần. Khi 
bị tắc một phần kéo dài hay tắc hoàn toàn sẽ đưa 
đến ngạt thở, tình trạng thiếu ôxy có thể nguy hiểm 
đến tính mạng. Sau ngưng thở thực sự, ôxy còn lại 
trong máu và hai phổi chỉ có thể giúp nạn nhân sống 
thêm được mấy phút. Soi thanh-khí quản gắp bỏ dị 
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vật là rất cần thiết để ngăn chặn 
mọi thảm khốc. Đôi khi điều này 
không thể làm được vì dị vật to, 
dị vật nhọn, hoặc dị vật đã nằm 
lâu trong đường thở. Trong những 
trường hợp này, phải mở khí quản 
để lấy dị vật. 

LỊCH SỬ
Henry Heimlich, một phẫu thuật 
viên lồng ngực người Mỹ, khuyến 
cáo sử dụng thao tác đè ép bụng. 
Tác giả này quả quyết là vỗ lưng 
có thể gây tử vong vì làm lọt dị vật 
vào khí quản. Nghiên cứu của Đại 
học Yale năm 1982 thuyết phục 
Hội Tim Hoa Kỳ ngừng khuyến 
cáo vỗ lưng trong xử trí dị vật 
đường thở. Theo Roger White của 
Mayo Clinic và Hội Tim Hoa Kỳ thì 
“Chẳng có chút nào khoa học ở 
đây cả. Heimlich áp đảo khoa học 
bằng mọi cách với các chiến thuật 
lắt léo và cả sự hăm dọa và mọi 
người kể cả chúng tôi trong Hội 
Tim Hoa Kỳ cũng đành chịu thua”.
Từ năm 1985 đến 2005, thao tác 
đè ép bụng (thao tác Heimlich) là 
phương pháp duy nhất điều trị dị 
vật đường thở được Hội Tim Hoa 
Kỳ và Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ 
khuyến cáo. 
Năm 2006, cả hai hội này đã 
xoay chiều một cách quyết liệt và 
“giáng cấp” việc sử dụng kỹ thuật 
này. Đối với các nạn nhân tỉnh táo, 
các hướng dẫn mới khuyến cáo áp 
dụng đầu tiên là vỗ lưng; nếu thất 
bại mới sử dụng đến đè ép bụng. 
Đối với các nạn nhân bất tỉnh, các 
hướng dẫn mới khuyến cáo nhấn 
ngực. 
Hội đồng Hồi sức Châu Âu và 
Mayo Clinic khuyến cáo dùng xen 
kẽ 5 vỗ lưng và 5 đè ép bụng (gọi 
tắt là ‘the five and five’) trong các 
tắc đường thở nặng. 
Ở một số nơi, như Úc, các chuyên 
gia cho rằng không đủ bằng chứng 
khoa học để ủng hộ cho việc sử 
dụng đè ép bụng, việc này không 
được khuyến cáo dùng trong sơ 
cứu. Thay vào đó, nhấn ngực được 
khuyến cáo.
Heimlich cũng khuyến cáo đè ép 
bụng để điều trị đuối nước và các 

cơn suyễn. Hội Chữ thập đỏ ngày 
nay nghi ngờ các khẳng định 
của Heimlich. Các hướng dẫn sơ 
cứu đuối nước 2005 của Hội Tim 
Hoa Kỳ không còn trích dẫn công 
trình của Heimlich nữa, và cảnh 
báo chống lại việc sử dụng thao 
tác Heimlich để cứu đuối nước vì 
không có căn cứ và nguy hiểm do 
có nguy cơ gây nôn với hít sặc vào 
đường thở. 

CÁC CAN THIỆP ĐẦU TIÊN 
Tắc nghẽn đường thở một 
phần: nạn nhân trả lời được, ho, 
thở đều. Không nên can thiệp, theo 
dõi liên tục và khuyến khích nạn 
nhân ho để tống dị vật ra ngoài.
Tắc nghẽn đường thở hoàn 
toàn: cần được sơ cứu ngay bằng 
cách đè ép bụng hay nhấn ngực, 
nếu không thành công thì phải đặt 
ống nội khí quản ngay lập tức. Có 
hai tình huống:
Nạn nhân tỉnh táo nhưng 
không nói được, không ho được, 
thở khó, tím tái, hai tay ôm lấy 
vùng trước cổ. Các nạn nhân ở 
vào giai đoạn cấp và tỉnh táo này 
cần phải được động viên ho. Nếu 
ho hiệu quả và trục xuất được dị 
vật, không cần phải làm thêm các 
thao tác gì khác. Nếu ho không 
hiệu quả thì vỗ lưng, nhấn ngực 
cho bé con hay đè ép bụng hoặc 
nhấn ngực cho trẻ em và người lớn 
để cố tống dị vật ra ngoài. Những 
động tác này tạo ra “ho nhân tạo” 
làm tăng áp lực trong lồng ngực 
và trục xuất dị vật. Thường phải 
cần đến nhiều hơn một trong các 
kỹ thuật này, nhưng chưa có bằng 
chứng cho biết kỹ thuật nào là tốt 
hơn, hoặc phải theo một trật tự như 
thế nào. Đè ép bụng không được 
dùng cho bé con hay trẻ nhỏ vì ở 
tư thế nằm ngửa, các tạng ở phần 
bụng trên rất dễ bị tổn thương. 
Thực ra ở trẻ lớn và người lớn, việc 
đè ép bụng không phải bao giờ 
cũng an toàn. 
Thao tác Heimlich – mang tên một 
phẫu thuật viên lồng ngực người 
Mỹ, có từ năm 1974. 
Thao tác Heimlich tiến hành 
như sau: (1) Người sơ cứu đứng 

sau lưng nạn nhân và đặt chân trụ 
giữa hai chân của nạn nhân; (2) 
Vòng hai tay ra trước bụng nạn 
nhân, đặt một nắm tay vào bụng 
nạn nhân nơi cao hơn rốn một chút 
và bàn tay kia ôm lấy nắm tay 
này; (3) Dùng lực của hai tay kéo 
thúc nhanh và mạnh vào bụng nạn 
nhân theo hướng vào trong và lên 
trên, làm một số lần cho đến khi dị 
vật tống được ra ngoài; (4) Ngưng 
thao tác khi nạn nhân tự thở được. 

Thao tác Heimlich

Nạn nhân tự mình làm thao tác 
Heimlich



5www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD

KIẾN THỨC Y KHOA

Hình 2
Các thành phần giải phẫu đi ngang qua

góc giữa ĐMMTTT và ĐMCB

Thao tác Heimlich có thể được tiến 
hành ngay từ đầu hoặc sau khi soi 
khí quản lấy dị vật thất bại. Thao 
tác Heimlich đẩy cơ hoành lên cao 
tạo ra một áp lực cao trong hai 
phổi để gây ho và có thể trục xuất 
dị vật ra khỏi đường thở, vào hốc 
miệng và được lấy ra bằng móc 
ngón tay hay bằng các dụng cụ 
chuyên dụng. 
Thao tác Heimlich có một tỷ lệ 
thấp các biến chứng như: gãy 
sườn, thủng dạ dày, thủng thực 
quản, tràn khí trung thất, vỡ đỉnh 
van động mạch chủ, thoát vị 
hoành, thủng hỗng tràng, vỡ gan, 
vỡ lách… 
Khi bị dị vật đường thở không có 
người trợ giúp, nạn nhân có thể 
tự mình làm lấy thao tác Heimlich 
bằng cách tựa vùng bụng trên lên 
thành ghế hay cạnh mặt bàn, cố 
gắng đẩy người về phía trước để 
tống dị vật ra ngoài.
Các nghiên cứu của Bệnh viện 
Royal Brompton đã cho thấy các 
áp suất trong lồng ngực tương tự 
nhau (50-60 cm H2O) khi ép bụng 
vào phía trong hay vào trong 
và lên trên. Khi người tham gia 
nghiên cứu tự làm bằng cách ép 
bụng lên thành ghế, đạt áp suất 
cao nhất (115 cm H2O). 
Nạn nhân bất tỉnh. Đối với 
những trường hợp này, việc có 
được khẩn cấp một đường thở 
là vấn đề sống còn vì thương tổn 
não do thiếu dưỡng khí là không 
thể đảo ngược, điều này có thể 
xảy ra khi không thể phục hồi 
đường thở trong vòng 3-5 phút. 
Phải tránh dùng các thuốc gây liệt 
khi có thể, cho đến khi đường thở 
được đảm bảo.
Phải đặt ống nội khí quản ngay 
lập tức, trừ trường hợp dị vật có 
thể nhìn thấy ở đường hô hấp trên 
và có thể lấy bỏ dễ dàng. Móc 
mò bằng ngón tay hoặc lặp đi lặp 
lại cần phải tránh vì có thể đẩy dị 
vật kẹt sâu xuống họng và gây ra 
nhiều thương tổn hơn. Trong các 
trường hợp ngạt thở do dị vật mà 
không thể trục xuất được, hoặc khi 
có kèm theo phù nặng cản trở việc 
đặt nội khí quản, phải tiến hành 

mở sụn nhẫn-giáp bởi chuyên gia 
có nhiều kinh nghiệm nhất có thể 
tìm được. Ở trẻ em nhỏ dưới 10 
tuổi, sử dụng catête 12-14 gauge 
(có cây kim bên trong) có thể là 
một biện pháp an toàn hơn để 
khôi phục đường thở. 
Đồng thời phải thực hiện ngay các 
thao tác hồi sinh tim-phổi cơ bản:
- Đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt 
phẳng cứng.
- Gọi trợ giúp.
- Tiến hành ngay nhấn ngực bóp 
tim và hô hấp nhân tạo với tỷ lệ 
30:2
- Chú ý thực hiện hồi sinh tim phổi 
với chất lượng cao.
- Lấy dị vật (nếu được) khi làm các 
thủ thuật khai thông đường thở: soi 
phế quản, mở thanh-khí quản…
Sau những can thiệp cấp cứu bước 
đầu này, các nạn nhân đều phải 
được theo dõi liên tục và phải tìm 
mọi cách để chuyển gấp đến một 
khoa cấp cứu gần nhất.

TRIỆU CHỨNG 
Các dấu hiệu phổ biến giúp dễ 
nhận biết dị vật đường thở bao 
gồm: nạn nhân đột ngột không 
nói được hoặc không tạo được 
một âm thanh nào cả; khó thở, thở 
có tiếng rít; hai tay ôm lấy vùng 
trước cổ để chỉ nơi cần được cứu 
chữa; ho yếu với âm sắc cao.
Các trường hợp xấu: tím tái, ngất 
(bất tỉnh), hôn mê. 
Trẻ bị dị vật đường thở thường có 
các triệu chứng về hô hấp trong 
thời kỳ khởi đầu. Trẻ em với tam 
chứng ho, thở khò khè, và không 
khí thở vào giảm cần phải nghĩ tới 
dị vật kẹt trong cây khí-phế quản. 
Sốt với bệnh cảnh hô hấp có thể 
gặp ở các trường hợp muộn. Các 
trường hợp này có thể bị các biến 
chứng như viêm phổi tái diễn, 
giãn phế quản và kể cả tử vong. 

ĐIỀU TRỊ 
Đa số dị vật sẽ không bị hấp thụ 
hoặc tan ra. Một số rất nguy hiểm 
như các viên sắt, các đĩa pin… 
và có thể gây ra các tổn thương 
đáng kể như trít hẹp, loét, rò khí 
quản-thực quản. Do đó việc hỗ trợ 

đường hô hấp nhanh chóng và 
sớm loại bỏ dị vật bằng nội soi 
phế quản là rất quan trọng vì tỷ 
lệ biến chứng tăng gấp đôi khi soi 
phế quản muộn sau nhập viện 24 
tiếng hay hơn so với trong vòng 
24 tiếng đầu.
Nội soi phế quản ống mềm là 
lựa chọn đầu tiên cho cả trẻ 
em và người lớn, để xác định 
chẩn đoán và lấy bỏ dị vật, tỷ 
lệ thành công trên 90%. Cần 
phải tiến hành soi phế quản 
khi nghi ngờ có dị vật đường 
thở. Khi nội soi phế quản ống 
mềm thất bại, chuyển sang soi 
ống cứng. Thuận lợi của soi ống 
cứng là nó có thể hoạt động như 
một cái ống trong lòng khí quản 
đảm bảo cho hô hấp và qua nó 
có thể gắp dị vật ra. Cũng nên 
biết là nội soi ống cứng được chỉ 
định cho các trường hợp thở rít, 
ngạt, có hình cản quang trên XQ 
ngực, bệnh sử hít dị vật kết hợp 
với giảm tiếng thở một bên, khò 
khè khu trú, dị vật nở to gây tắc, 
hay xẹp phổi. Soi phế quản ống 
cứng cũng thuận lợi hơn cho việc 
gắp bỏ dị vật và cầm máu trong 
cây phế quản. 
Có những dị vật đường thở rất 
khó lấy, ví dụ các dị vật to hay 
tròn nhẵn, hoặc các dị vật là hột 
trái cây để lâu bị nở to vì ngấm 
nước… Các dị vật vùng dưới 
thanh môn thường cũng khó lấy, 
vùng này cũng được cho là phần 
hẹp nhất của đường hô hấp trên 
ở trẻ em. 
Có nhiều các dụng cụ và phương 
tiện hỗ trợ cho việc lấy dị vật 
đường thở trong nội soi phế quản, 
bao gồm: các loại kìm và kẹp, 
thòng lọng, rọ, catête hút, bóng 
Fogarty và các loại bóng khác, 
catête từ tính…
Khi can thiệp nội soi thất bại, 
có từ 0,3 - 4% trường hợp phải 
chuyển sang dùng các phẫu thuật 
mở như: mở sụn nhẫn-giáp, mở 
khí quản, mở khí-phế quản, mở 
ngực, mở phế quản và đôi khi là 
mở ngực cắt phổi trong các trường 
hợp một phân thùy, một thùy hay 
một lá phổi bị hư hại.



6 www.bvdaihoc.com.vnBVÑHYD

KIẾN THỨC Y KHOA

ĐẠI CƯƠNG
Viêm dạ dày cấp là bệnh lý chiếm 
tỷ lệ rất cao trên thế giới, ước tính 
có khoảng 1,5 tỷ người mắc bệnh 
này mỗi năm. Ở Hoa Kỳ, hàng 
năm có khoảng 1,8-2,1 triệu người 
đi khám bệnh vì viêm dạ dày, 
trong đó có khoảng 0,6 triệu người 
phải nhập viện. Thường gặp nhất 
ở người trên 60 tuổi.
Viêm dạ dày (VDD) là tên gọi 
chung cho một nhóm các bệnh lý 
cùng có tình trạng viêm của lớp 
niêm mạc dạ dày. Trong viêm dạ 
dày có thể có hay không có tình 
trạng nhiễm vi khuẩn H. pylori, 
loại vi khuẩn gây ra phần lớn các 
trường hợp loét của dạ dày. Sử 

dụng một số loại thuốc giảm đau 
và uống rượu nhiều là các nguyên 
nhân thường gặp nhất của VDD.

VDD có thể xảy ra đột ngột (VDD 
cấp) hay tiến triển chậm (VDD 
mạn). Trong một số trường hợp, 

VIÊM DẠ DÀY CẤP                                                                                        
ThS BS Nguyễn Hải Phương

Hình ảnh mô học của thành dạ dày



SINH LÝ BỆNH
Bình thường dạ dày duy trì được sự cân bằng giữa các yếu tố bảo vệ và 
các yếu tố phá hủy trong việc bài tiết dịch vị, thực hiện chức năng tiêu 
hóa của cơ thể. Khi sự cân bằng này bị mất đi, sẽ xảy ra các tổn thương 
cho dạ dày.
Các yếu tố bảo vệ bao gồm: chất nhầy, bicarbonat, phospholipid hoạt 
hóa bề mặt, các yếu tố tăng trưởng, prostaglandin, máu nuôi… Các yếu 
tố phá hủy bao gồm: bia rượu, thuốc lá, yếu tố tâm lý và thần kinh, thuốc 
(đặc biệt là các thuốc kháng viêm không steroid - NSAIDs), vi khuẩn H. 
pylori và các yếu tố kích thích khác…

NGUYÊN NHÂN
VDD nói cụ thể là viêm của lớp niêm mạc dạ dày. Chất nhầy, vốn bảo vệ 
cho thành dạ dày, khi bị hư hao sẽ để cho các dịch tiêu hóa làm tổn hại 
và gây viêm lớp niêm mạc dạ dày. Có một số bệnh làm tăng nguy cơ của 
VDD, chẳng hạn như bệnh Crohn (là bệnh lý viêm của ruột), bệnh sarcoid 
(là một bệnh mạn tính không rõ nguyên nhân, có các hạch bạch huyết to 
ở nhiều nơi…), hoặc khi có các tế bào viêm phát triển ở những nơi khác. 

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ
Nhiễm khuẩn. Tuy nhiễm H. pylori là loại nhiễm khuẩn hay gặp nhất 
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VDD cấp có thể đưa đến loét dạ 
dày và VDD mạn làm tăng nguy 
cơ ung thư dạ dày. Tuy vậy trong 
đa số các trường hợp, VDD thường 
không nghiêm trọng và chóng cải 
thiện với điều trị.
Về giải phẫu bệnh, VDD cấp được 
chia làm 2 dạng chính: 
(1) VDD cấp điển hình với sung 
huyết và phù lan rộng của lớp 
niêm mạc, không có các ổ loét trợt. 
Nguyên nhân thường do H. pylori. 
Tổn thương viêm có thể chỉ khu trú 
ở một vùng (ví dụ viêm hang vị) 
hoặc lan tỏa khắp dạ dày (viêm 
dạ dày toàn bộ). Nguyên nhân 
do: rượu, một số loại thuốc, sau 
các nhiễm khuẩn…
(2) VDD cấp tại một số vùng của 
niêm mạc dạ dày với các ổ loét 
trợt (ví dụ, các loét trợt nông của 
biểu mô dạ dày phía trên lớp cơ-
niêm, các loét trợt chảy máu). Gọi 
chính xác hơn, đó là “bệnh dạ dày 
loét trợt cấp tính”. Nguyên nhân 
do: rượu, một số loại thuốc, urê-
huyết cao, trào ngược mật, tăng 
áp lực cửa, xạ trị, hóa trị…

Hình ảnh mô học của
thành dạ dày

Một số vùng chảy máu dạ dày 
với các “loét trợt” nông của

niêm mạc

Bệnh sinh và nguyên nhân của viêm / loét dạ dày.
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ở người, song chỉ có một số nhỏ bị 
VDD hay các bệnh khác của đường 
tiêu hóa trên. Người ta cho rằng 
khả năng bị tổn thương do vi khuẩn 
có thể có tính di truyền hay do các 
thói quen trong sinh hoạt như hút 
thuốc lá và tiết chế.
Các thuốc giảm đau. Đặc biệt 
là các thuốc kháng viêm không 
steroid khi sử dụng thường xuyên 
hoặc quá liều có thể gây ra VDD 
cả cấp lẫn mạn tính.
Tuổi cao. Người lớn tuổi có nguy 
cơ cao của VDD vì niêm mạc dạ 
dày mỏng dần theo tuổi và tỷ lệ 
nhiễm H. pylori hoặc mắc các 
bệnh tự miễn cũng cao hơn so với 
người trẻ. 
Uống rượu quá mức. Rượu kích 
thích và làm tiêu mòn niêm mạc dạ 
dày bạn, khiến cho dạ dày bạn dễ 
bị hư hại hơn bởi các dịch tiêu hóa. 
Tâm trạng căng thẳng (stress) 
do chịu phẫu thuật lớn, chấn thương, 
bỏng hay nhiễm khuẩn nặng có thể 
gây ra VDD cấp.
VDD tự miễn. Do chính cơ thể 
bạn tấn công vào các tế bào của 
niêm mạc dạ dày, làm hư hại lớp 
chất nhầy bảo vệ cho dạ dày bạn. 
VDD tự miễn hay gặp hơn ở những 
người bị các bệnh tự miễn khác, kể 
cả bệnh Hashimoto (là một bệnh tự 
miễn của tuyến giáp) và bệnh đái 
tháo đường typ 1. Cũng gặp khi bị 
thiếu vitamin B-12.
Các bệnh khác. Ví dụ như HIV/
AIDS, bệnh Crohn và các nhiễm ký 
sinh trùng.

TRIỆU CHỨNG
Đặc điểm lâm sàng của VDD cấp 
là: xuất hiện nhanh, mất đi nhanh 
và không để lại di chứng. Các 
dấu hiệu và triệu chứng của VDD 
bao gồm:

- Đau âm ỉ hoặc căng tức hay nóng 
ran vùng thượng vị. Buồn nôn hoặc 
nôn, có khi kèm ợ hơi hoặc ợ chua, 
đắng miệng, đầy bụng khó tiêu.  
- Nôn ói ra máu hoặc đi tiêu phân 
đen, do thuộc dạng loét trợt chảy 
máu hay đi kèm với loét thực sự 
chảy máu của dạ dày.
Khi các triệu chứng nói trên kéo dài 
một tuần lễ hay lâu hơn thì phải đi 
khám bác sĩ để xác định nguyên 
nhân. Khi có biểu hiện của xuất 
huyết đường tiêu hóa trên thì phải 
đi khám ngay. Ngoài ra phải cẩn 
trọng trước các trường hợp đau 
bụng xảy ra sau khi dùng một số 
loại thuốc giảm đau.
VDD không nhất thiết bao giờ cũng 
có triệu chứng.

BIẾN CHỨNG
Không điều trị, VDD cấp có thể dẫn 
đến loét dạ dày và chảy máu dạ 
dày. Đôi khi VDD mạn có thể trở 
thành ung thư dạ dày, nhất là khi 
niêm mạc dạ dày bị bào mòn từng 
mảng rộng và có những biến đổi 
của các lớp tế bào.                         

CHẨN ĐOÁN
Để xác định VDD, có thể cần đến 
các nghiệm pháp sau đây:
Các khám nghiệm tìm H. py-
lori trong máu, trong phân hay 
trong hơi thở.
Soi dạ dày xác định tình trạng 
bệnh lý của VDD. Đồng thời kết hợp 
sinh thiết vùng tổn thương để 
khảo sát tổn thương mô học, cũng 
để xác định sự hiện diện của H. 
pylori trên tiêu bản sinh thiết.
Chụp dạ dày với barium để 
xác định các ổ loét nông và sâu 
hay những tổn thương bất thường 
khác của dạ dày.
Kiểm tra công thức máu, xét 

nghiệm điện giải đồ… khi có 
biểu hiện của xuất huyết dạ dày.

ĐIỀU TRỊ
- Bù nước và điện giải nếu bệnh 
nhân nôn ói nhiều.
- Truyền máu khi có chỉ định nếu 
bệnh nhân mất máu do chảy máu 
dạ dày.
- Ngừng các thuốc bệnh nhân đang 
sử dụng mà có khả năng gây ra 
viêm loét dạ dày, ngừng rượu bia…
- Sử dụng các thuốc kháng tiết, 
thuốc trung hòa acid dạ dày, thuốc 
bảo vệ niêm mạc dạ dày, thuốc 
kháng sinh hoặc kháng nấm nếu 
phát hiện được tác nhân gây viêm 
loét dạ dày.
- Thay đổi thói quen xấu, cải 
thiện chế độ sinh hoạt và nghỉ 
ngơi hợp lý.

Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài:
Bệnh dạ dày loét trợt cấp tính / Acute erosive gastropathy; Bệnh sarcoid / Sarcoidosis; Loét trợt / Erosion; Lớp cơ-niêm / 
Muscularis mucosae; Tâm trạng căng thẳng / Stress; Thuốc kháng viêm không steroid / Non steroid anti-inflammatory drugs – 
NSAIDs; Vi khuẩn H. pylori / Helicobacter pylori – H. pylori;  Viêm dạ dày loét trợt cấp / Acute erosive gastritis; Viêm dạ dày 
sung huyết cấp / Acute congestive gastritis; Viêm dạ dày toàn bộ / Pangastritis; Viêm hang vị / Antral gastritis.
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NGƯNG THỞ KHI NGỦ LÀ GÌ?
Ngưng thở khi ngủ là tình trạng hô hấp bị gián đoạn lặp đi lặp lại 
khi ngủ, làm giảm oxy trong máu gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. 
Sự tạm ngưng hô hấp có thể kéo dài hơn vài chục giây và xảy ra 
có thể nhiều đến vài chục, vài trăm lần trong đêm. 
Trong thời gian biểu sớm của bệnh, có thể chỉ xuất hiện tình trạng 
ngáy hay nấc trong giấc ngủ ban đêm, làm giảm chất lượng cuộc 
sống: hay bị viêm họng, trào ngược dạ dày-thực quản. Theo thời 
gian, khi xuất hiện tình trạng ngưng thở, sức khỏe người bệnh sẽ bị 
suy giảm nhanh chóng và thậm chí còn có thể gây ra những biến 
chứng rất đáng tiếc như đột quỵ.
Ngưng thở khi ngủ thường không được chẩn đoán hay bị bỏ sót, 
có thể do nhiều nguyên nhân. Bệnh nhân không thể nhận biết các 
triệu chứng xảy ra với mình khi ngủ, triệu chứng cũng không điển 
hình, chỉ khi người nhà kể lại hoặc khuyên nhủ đi khám bệnh thì 
mới nhận ra. Đây cũng là một lĩnh vực y khoa mới mẻ, không phải 
mọi cơ sở y tế đều có thể chẩn đoán và điều trị tốt.

NGƯNG THỞ
KHI NGỦ ThS BS Hoàng Đình Hữu Hạnh
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ĐỐI TƯỢNG NÀO CÓ NGUY 
CƠ BỊ NGƯNG THỞ KHI 
NGỦ?
Nghiên cứu dịch tễ học ở Hoa 
Kỳ cho thấy tỷ lệ người mắc bệnh 
ngưng thở khi ngủ trong dân số là 
4% ở nam và 2% ở nữ. Tỷ lệ này 
tăng cao khoảng 7% trong dân số 
châu Á do yếu tố chủng tộc. Các 
nhà khoa học chưa tìm thấy chính 
xác vai trò của yếu tố di truyền, 
hoặc tìm thấy gen nào bị bệnh 
nhưng người ta đã thấy có sự liên 
quan chặt chẽ với yếu tố gia đình, 
bố mẹ bệnh thì tỷ lệ con mắc bệnh 
cao. 
Một số yếu tố nguy cơ của ngưng 
thở khi ngủ:
- Nam > 40 tuổi.
- Béo phì (Chỉ số khối cơ thể (BMI)  
> 24) 
- Vòng cổ to (Nam > 40 cm, nữ > 
39 cm)
- Dùng thường xuyên các chất 
kích thích như rượu, thuốc lá, bệnh 
Parkinson, trầm cảm…
- Bất thường giải phẫu của đường 
hô hấp trên như lưỡi to, vòm họng 
hẹp, phì đại amiđan, cằm lẹm.
- Thường xuyên có trào ngược dạ 
dày, viêm họng mạn…
- Tiền căn bị viêm mũi dị ứng, viêm 
xoang.

CÓ MẤY LOẠI NGƯNG THỞ 
KHI NGỦ VÀ CƠ CHẾ SINH 
BỆNH?
Có 3 loại ngưng thở khi ngủ:
1. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn
2. Ngưng thở khi ngủ do nguyên 
nhân trung ương
3. Ngưng thở khi ngủ do nguyên 
nhân hỗn hợp
Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn 
chiếm phần lớn trong các loại 
ngưng thở khi ngủ, luồng không khí 
bị tắc nghẽn không thể lưu thông 
bình thường ở vùng hô hấp trên 
gây nên hiện tượng ngưng thở, 
trong trường hợp nặng, có thể kết 
hợp với xẹp đường hô hấp dưới. 
Loại ngưng thở này điều trị tương 
đối hiệu quả, tùy theo độ nặng của 
bệnh để chọn phương pháp điều 
trị phù hợp. Ngưng thở do nguyên 

nhân  trung ương cơ chế phức tạp hơn, nguyên nhân chính là do tổn thương 
trung khu hô hấp ở não nên không thể điều khiển hơi thở, điều trị loại này 
cũng phức tạp và ít hiệu quả hơn.

CÁC TRIỆU CHỨNG NGƯNG THỞ KHI NGỦ
Người bị ngưng thở khi ngủ thường không thể tự nhận biết vì xảy ra khi 
đang ngủ, triệu chứng khởi phát bệnh có thể chỉ là ngáy trong đêm. Khi chỉ 
ngáy đơn thuần trong đêm, người bệnh chỉ bị giảm chất lượng cuộc sống, 
khi người thân quan sát thấy những đợt thở ngắt quãng gắng sức khi ngủ 
thì nên động viên bệnh nhân đi khám bệnh để tránh các triệu chứng có thể 
nghiêm trọng hơn:
- Thở nấc hay thở ngắt quãng tái đi tái lại trong đêm
- Tiểu đêm, thức giấc nhiều lần, giấc ngủ không sâu
- Nhức đầu buổi sáng, thức dậy mệt mỏi không sảng khoái
- Giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung
- Thay đổi tính tình trở nên cáu gắt.
- Buồn ngủ ngày, hay ngủ gật     
- Giảm ham muốn tình dục
Ngưng thở khi ngủ lâu ngày sẽ gây giảm oxy-máu, tăng nồng độ CO2 và 
gây ra những biến chứng rất nghiêm trọng. Thay vì được nghỉ ngơi, các 
tạng trong cơ thể sẽ phải làm việc nhiều hơn để bù trừ tình trạng thiếu oxy 
não có thể gây đột quỵ, suy tim, tăng huyết áp mất kiểm soát, rối loạn 

chuyển hóa, đái tháo đường mất kiểm soát… 

LÀM SAO ĐỂ CHẨN ĐOÁN NGƯNG THỞ KHI NGỦ?
Khi bệnh nhân có một trong hai triệu chứng: ngáy hay thở ngắt quãng 
hằng đêm do người nhà quan sát thấy. Khi khám bệnh, bệnh nhân được 
tầm soát bằng bảng câu hỏi, cùng các chỉ định xét nghiệm để chẩn đoán. 
Tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán xác định chính là Đa ký giấc ngủ: để 
bệnh nhân ngủ lại một đêm tại bệnh viện, được nhân viên y tế theo dõi cả 
đêm qua camera. Ngoài ra đo điện não, điện cơ, điện mắt, đo oxy máu… 
từ đó tìm ra mức độ nặng của ngưng thở và kiểu ngưng thở để điều trị chính 
xác và hiệu quả. Phòng Đa ký giấc ngủ được thiết kế gần như khách sạn 

Hình trên: Đường hô hấp 
trên bình thường, luồng 
khí thở (màu xanh) thông 
thoáng đi qua vùng hô hấp 
trên
Hình dưới: Đường hô hấp 
trên bị tắc nghẽn, luồng 
không khí (màu xanh) 
không thể đi qua lưỡi gà và 
eo họng



và ngưng thở khi ngủ. Tuy nhiên khi đeo dụng cụ có thể làm mỏi hàm, hôi 
miệng... vào sáng hôm sau.
Khi 15 < AHI < 30: ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn mức độ 
trung bình
Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tạo hình eo họng, lưỡi gà và vòm miệng 
mềm. Có 2 phương pháp chính:
- Phẫu thuật tạo hình lưỡi gà-vòm miệng-họng (UPPP): ra đời từ hơn 20 năm 
trước, đây là phương pháp phẫu thuật dùng để tăng kích thước vùng hầu 
họng bằng cách cắt một phần vòm miệng mềm, cắt toàn bộ lưỡi gà… Có 
nhiều nghiên cứu cho thấy phương pháp này rất xâm lấn và tỷ lệ ngưng thở 
tái phát sau 3 năm rất cao nên gần đây ít còn được chỉ định.  
- Phẫu thuật laser tạo hình lưỡi gà-vòm miệng (LAUP): là cải tiến của phương 
pháp nói trên, ít xâm lấn hơn, chỉ cắt 1 phần khẩu cái mềm, treo lưỡi gà và 
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cao cấp để bệnh nhân không có 
cảm giác như đang nằm bệnh viện.

ĐIỀU TRỊ NGƯNG THỞ KHI 
NGỦ NHƯ THẾ NÀO?
Sau khi có kết quả Đa ký giấc ngủ, 
có thể chẩn đoán chi tiết kiểu và mức 
độ nặng của ngưng thở khi ngủ để 
từ đó xác định được phương pháp 
điều trị thích hợp. Khoảng 80% các 
trường hợp ngưng thở khi ngủ là do 
nguyên nhân tắc nghẽn, căn cứ vào 
Chỉ số rối loạn hô hấp khi ngủ hay 
Chỉ số ngưng thở và giảm thở để lựa 
chọn các phương pháp điều trị thích 
hợp.
Khi  5 < AHI < 15: ngưng thở 
khi ngủ do tắc nghẽn mức độ 
nhẹ 
- Có thể điều trị nội khoa, điều trị 
dinh dưỡng, giảm cân
- Thay đổi lối sống, kiêng rượu bia, 
thuốc lá…
- Tập vật lý trị liệu làm cứng vùng cơ 
hầu họng, các bài tập rất đơn giản 
dễ thực hiện, chúng ta có thể dành 
15 phút mỗi ngày để tập luyện. Hiệu 
quả các bài tập còn phụ thuộc vào 
2 yếu tố khác nữa là giảm cân và 
kiêng rượu bia, thuốc lá. (Xem 4 bài 
tập chính đính kèm).
- Điều trị bằng dụng cụ hỗ trợ hàm 
gắn vào miệng khi ngủ: Phương 
pháp này rẻ tiền, dễ thực hiện, bệnh 
nhân được đeo 1 hàm giả trong khi 
ngủ, hàm giả có tác dụng đẩy hàm 
dưới ra phía trước làm tăng kích 
thước lỗ hầu họng làm giảm ngáy 

Hình phòng Đa ký giấc ngủ Hình phòng trực của nhân viên y tế

Hình hàm giả hỗ trợ đeo khi ngủ

Hình trước và sau phẫu thuật tạo hình lưỡi gà-vòm miệng-họng
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tạo hình vùng hầu họng, tuy nhiên 
cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy 
tỷ lệ ngưng thở tái lại sau phẫu thuật 
cũng còn rất cao.
Khi AHI > 30: ngưng thở khi 
ngủ do tắc nghẽn mức độ 
nặng
Bệnh nhân được chỉ định thở máy 
áp lực dương liên tục (ALDLT) hằng 
đêm. Tùy theo mức độ của bệnh và 
sự hợp tác điều trị mà bệnh nhân có 
thể phục hồi hoàn toàn hay không. 
Theo y văn, ngưng thở khi ngủ do 
tắc nghẽn mức độ nặng ở người lớn 
tuổi, dư cân hay uống rượu bia và 
thuốc lá khó có thể phục hồi hoàn 
toàn. Tại đơn vị Rối loạn giấc ngủ - 
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, 
một số bệnh nhân có sự hợp tác tốt 
khi thở máy ALDLT thường xuyên, 
giảm cân và ngưng hoàn toàn rượu 
bia và thuốc lá vẫn có thể phục hồi 
hoàn toàn sau 3-5 năm điều trị.
Khi có chỉ định thở máy ALDLT, 
bệnh nhân sẽ được thử máy, thực 
hiện định mức thở máy ALDLT. 
Bệnh nhân ngủ lại đêm thứ 2 thử 
điều trị cũng với thở máy ALDLT và 
điều chỉnh các thông số kỹ thuật. 
Một trong những yếu tố quan trọng 
quyết định thành công của liệu 
pháp thở máy ALDLT là lựa chọn 
mặt nạ cho phù hợp, mặt nạ đúng 
kích cỡ và nhẹ nhàng sẽ gây thiện 
cảm và làm cho bệnh nhân thoải 
mái, dễ chấp nhận.

THỞ MÁY ÁP LỰC DƯƠNG 
LIÊN TỤC SO VỚI THỞ MÁY 
ÁP LỰC DƯƠNG HAI MỨC ĐỘ 
(ALDHMĐ)
Đây là hai phương pháp sử dụng 
áp lực đường thở để điều trị ngưng 
thở khi ngủ. Có nhiều điểm giống 
và khác nhau giữa hai phương 
pháp. Máy hai áp lực có giá cao 
hơn nhiều.
Thở máy ALDLT được sử dụng nhiều 
nhất trong điều trị ngưng thở khi ngủ 
do tắc nghẽn, sử dụng khí từ một 
thiết bị dẫn đến qua một ống tiếp với 
một mặt nạ ôm khít miệng hay mũi.
Thở máy ALDHMĐ cũng dẫn khí 
đến một mặt nạ trùm khít mũi, 

Hình thở máy ALDLT mini, loại máy hiện 
đại và nhỏ nhất hiện nay

Hình bệnh nhân điều trị
thở máy ALDLT

nhưng có một áp lực dương thở vào và một áp lực dương thở ra.
Cái nào tốt hơn? 
Thở máy ALDHMĐ đôi khi được dùng cho bệnh nhân mắc bệnh phổi, 
ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Sự khác nhau giữa hai áp lực giúp 
cho việc thải trừ CO2 dư thừa trong cơ thể. Thở máy ALDHMĐ cũng 
thường được dùng cho những người cần đến sự hỗ trợ của hô hấp nhiều 
hơn bình thường, ví dụ cho những bệnh nhân suy tim sung huyết, bệnh 
động mạch vành, các rối loạn nội khoa của phổi hay thần kinh. Cũng 
có ích cho những trường hợp rối loạn thần kinh-cơ. 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI VỚI THIẾT BỊ INSPIRE
Thiết bị này lần đầu tiên được giới thiệu năm 2014, đây là một thiết bị nhỏ 
gọn được cấy vào thành ngực để dùng cho những người bệnh bị ngưng 
thở khi ngủ do tắc nghẽn mà không thể dùng hoặc không đạt kết quả với 
thở máy ALDLT. Thiết bị được nối với một thiết bị cảm biến đặt dưới hàm, 
chạy pin, bệnh nhân tự bật/tắt thiết bị bằng 1 hộp điều khiển ở bên ngoài 
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khi bắt đầu ngủ. Máy phát ra một kích thích nhẹ đến dây thần kinh hạ thiệt 
(dây XII) kiểm soát hoạt động của lưỡi và các cơ chủ yếu khác của đường 
hô hấp, nhờ đó đường thở vẫn thông thoáng, không bị tắc nghẽn trong khi 
ngủ. Phương pháp này đang được nhiều nơi nghiên cứu và có nhiều hứa 
hẹn trong tương lai.

CAN THIỆP PHẪU THUẬT
Có nhiều phương pháp can thiệp khác nhau cho ngưng thở và ngáy khi 
ngủ. Tuy nhiên cần chú ý là bao giờ cũng phải thực hiện trước các lựa chọn 
đầu tiên cho mọi trường hợp, thông thường là thở máy ALDLT và điều trị với 
các thiết bị đường miệng trong các ngưng thở từ nhẹ đến trung bình. 
Phẫu thuật sử dụng cũng có thể là một quá trình nhiều-giai đoạn gồm nhiều 
hơn một phương pháp. Sau mổ nhiều khi bạn phải tiếp tục sử dụng thở máy 
ALDLT ngay cả khi phẫu thuật đã làm giảm được độ nặng của ngưng thở.
Có nhiều các phương pháp phẫu thuật khác nhau:
+ Tạo hình lưỡi gà-vòm miệng-họng (Uvulopalatopharyngoplasty – UPPP)
+ Phẫu thuật laser tạo hình lưỡi gà-vòm miệng (Laser-Assisted 
UvuloPalatoplasty – LAUP)
+ Dùng sóng cao tần làm giảm thể tích mô (Radiofrequency Volumetric 
Tissue Reduction – RFVTR)
+ Tạo hình vách ngăn và Cắt giảm cuốn mũi (Septoplasty and Turbinate 
Reduction)
+ Đưa cằm và lưỡi ra trước (Genioglossus Advancement)
+ Treo xương móng (Hyoid Suspension)
+ Cắt và tạo hình lưỡi đường giữa (Midline glossectomy and lingualplasty)
+ Các phẫu thuật ghép vòm miệng mềm (Palatal implants) với các que nhỏ 
cứng
+ Cắt mở các xương hàm trên-hàm dưới đưa lưỡi ra trước (Maxillomandibular 
osteotomy (MMO) and advancement (MMA)
+ Phẫu thuật giảm cân (Weight loss surgery) áp dụng cho người béo phì
+ Mở thông khí quản (Tracheostomy) 

Hình ảnh thiết bị Inspire được cấy vào  thành ngực và dưới hàm

Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài viết:
Chỉ số ngưng thở và giảm thở / Apnea hypopnea index – AHI; Chỉ số rối loạn hô hấp khi ngủ / Sleep disordered breathing 
– SDB; Đa ký giấc ngủ / Polysomnography; Ngưng thở khi ngủ / Sleep apnea; Thở máy áp lực dương hai mức độ / Bilevel 
positive airway presure – BiPAP; Thở máy áp lực dương liên tục – Thở máy ALDLT / Continuous positive airwayv pressure – CPAP.

Bài tập 1: Mở miệng 
từ từ càng xa càng tốt 
rồi ngậm chặt 2 môi 
lại trong 5 giây. Bạn sẽ 
cảm giác thấy cơ vùng 
họng chuyển động. 
Bài tập này 5 phút mỗi 
ngày.

Bài tập 2: Le lưỡi ra xa, 
càng xa càng tốt và 
giữ yên như  vậy trong 
5 giây, đẩy lưỡi sang 
phải rồi trái càng xa 
càng tốt. Cong lưỡi lên 
như muốn đụng được 
mũi, sau đó cong lưỡi 
xuống dưới cằm càng 
xa càng tốt.

Bài tập 3: Ngậm 2 môi 
lại như bài tập 1 sau đó 
làm động tác như hút 
ống hút trong 5 giây, 
lặp đi lặp lại trong 5 
lần.

Bài tập 4: Ngậm chặt 1 
cây viết chì giữa 2 môi 
trong vòng 5 phút.

Các phẫu thuật nói trên nhằm cắt 
xén các phần mô dư thừa (thí dụ 
tạo hình lưỡi gà, cắt bỏ các amiđan 
to), cắt phần lưng của lưỡi làm cho 
nó nhỏ lại, điều chỉnh các sai lệch 
về giải phẫu (chữa lệch vách ngăn 
mũi, điều chỉnh các cuốn mũi), cắt 
mở các xương hàm đưa lưỡi ra 
trước … nhằm mục đích làm rộng 
đường thở (hốc mũi, họng). Ngoài 
ra có thể tiến hành các phẫu thuật 
giảm cân nhưng chỉ khi nào thật 
cần thiết.
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CƠN
TĂNG

HUYẾT
ÁP

BS Nguyễn Khánh Dương

Tăng huyết áp (THA) là một bệnh 
mạn tính, gây tổn thương lên các 
tạng khác nhau như tim, mạch 
máu, thận… và thường kéo dài 
trong nhiều năm. Tuy nhiên, huyết 
áp có thể có lúc tăng một cách 
nhanh chóng và đủ nghiêm trọng 
để được xem là cơn tăng huyết áp 
(cơn THA). Để giảm các tỷ lệ biến 
chứng và tử vong, cần nhanh chóng đánh giá chức năng các tạng có liên 
quan và tình trạng gia tăng huyết áp để xác định phương thức điều trị phù 
hợp nhất.

KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI TĂNG HUYẾT ÁP
Các cơn THA bao gồm hai loại: THA cấp cứu còn được một số tác giả 
gọi là THA nghiêm trọng không có triệu chứng (chiếm khoảng 

76%) và THA khẩn cấp (chiếm 
khoảng 24%). THA cấp cứu và 
THA khẩn cấp đều có huyết áp cao 
> 180 mm Hg tâm thu và > 120-
130 mm Hg tâm trương, tuy nhiên 
huyết áp cũng có thể thấp hơn ở 
phụ nữ có thai hay ở trẻ em. THA 
cấp cứu (1) được định nghĩa là THA 
nghiêm trọng nhưng không có tổn 
thương các tạng đích, cũng không 
có bằng chứng nào cho thấy việc 
làm giảm nhanh chóng huyết áp 
cho các trường hợp này là có ích.  
Hơn nữa, việc điều trị tấn công như 
vậy còn có thể gây hại cho người 
bệnh vì làm giảm tưới máu của tim, 
thận, hoặc não. Trong các trường 
hợp này, huyết áp phải được làm 
giảm từ từ trong vòng 24-48 giờ 
với các thuốc giảm huyết áp dùng 
đường uống. THA khẩn cấp (2) là 
tình trạng huyết áp tăng dẫn đến 
các đe dọa hay các rối loạn tiến 
triển cấp tính của các tạng đích và 
cần được điều trị ngay tức khắc để 
hạ thấp huyết áp trong vòng mấy 
phút đến vài giờ đầu tiên bằng 
các thuốc giảm huyết áp đường 
tĩnh mạch. Đa số xảy ra ở những 
người trước đó đã được chẩn đoán 
và điều trị THA, nhưng cũng có thể 
gặp ở những người huyết áp trước 
đó bình thường, đặc biệt là ở các 
bệnh nhân tiền sản giật hay viêm 
cầu thận cấp. 
Trong các THA khẩn cấp, người ta 
còn phân biệt thêm hai loại: THA 
hiểm ác và THA tiến triển. Cả 
hai đều có chung các hậu quả và 
có cùng cách điều trị như nhau. 
THA tiến triển được định nghĩa 
là các trường hợp THA cấp tính, 
vừa mới xảy ra, dẫn đến tổn thương 
các tạng đích, thường hay gặp là 
tổn thương của mạch máu nhìn thấy 
qua nội soi dạ dày (thấy các đám 
xuất huyết hình ngọn lửa hoặc các 
đám mỏng dịch tiết) và không có 
phù gai thị. THA hiểm ác được 
định nghĩa là một THA cấp tính với 
các tổn thương đa tạng: phải có 
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(1,2) Sự khác nhau giữa "trường hợp khẩn cấp" (" emergency" ) và " trường hợp cấp cứu"  (" urgency" ): trong " khẩn cấp"  có mối đe dọa tức 
thì đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và hoàn cảnh môi trường; còn trong " cấp cứu"  thì không có mối nguy cơ đe dọa tức thì này nhưng nếu 
không để ý đến thì tình thế này có thể chuyển thành tình thế khẩn cấp ngay sau đó (trong tương lai gần).  

phù gai thị hoặc có các tổn thương của ít nhất là ba 
tạng đích khác nhau. THA hiểm ác gần như luôn luôn 
đi kèm với các tổn thương của võng mạc: phù, xuất 
huyết hình ngọn lửa, tiết dịch. Các đặc điểm lâm sàng 
khác: bệnh lý não tăng huyết áp, lẫn lộn, suy thất trái, 
đông máu trong lòng mạch, rối loạn chức năng thận, 
đái máu và sụt cân. Đặc điểm giải phẫu bệnh là hoại 
tử dạng tơ huyết của các động mạch nhỏ của thận. 
Nguyên nhân của THA hiểm ác: các rối loạn dạng 
collagen mạch máu của thận, nhiễm độc thai nghén, 
suy thận, THA do thận gây ra bởi trít hẹp động mạch 
thận. Các biến chứng là rất thảm khốc nếu không điều 
trị và có > 90% bệnh nhân sẽ không sống quá 1-2 năm. 
Tỷ lệ tử vong hàng năm của các bệnh nhân THA hiểm 
ác là 2,6% so với của những người HA bình thường và 
những người THA đối chứng lần lượt là 0,2% và 0,5%.

ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG CƠN TĂNG HUYẾT ÁP 
Định nghĩa 
Cơn tăng huyết áp là tình trạng huyết áp tăng 
đột ngột với huyết áp tâm thu > 180 mm Hg và/
hoặc huyết áp tâm trương > 120 –130 mm Hg. 
Khi huyết áp không kiểm soát được, có thể dẫn tới 
tổn thương của các tạng đích. Các tổn thương này 
gặp trong hầu hết các loại THA (chỉ không gặp 
trong THA cấp cứu), bao gồm các thay đổi của 
hệ thần kinh (bệnh lý não tăng huyết áp, đột quỵ, 
nhồi máu não, xuất huyết não…), của hệ tim-mạch 
(cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, rối loạn chức 

năng thất trái cấp, phù phổi cấp, bóc tách động 
mạch chủ…), của thận (suy thận cấp, sản giật) và 
của nhiều các tạng khác (hay gặp phù gai thị, xuất 
huyết võng mạc mắt...). 
Triệu chứng                         
Đa số người cao huyết áp không có các dấu hiệu 
và triệu chứng, ngay cả khi huyết áp lên tới các 
mức độ cao nguy hiểm.
Một số ít người huyết áp cao có thể bị nhức đầu, 
khó thở hay chảy máu mũi, nhưng các dấu hiệu 
và triệu chứng này là không đặc hiệu và thường 
không gặp cho đến khi huyết áp cao trở nên 
nghiêm trọng hay đe dọa đến tính mạng.
Cơn THA thường thấy ở những bệnh nhân THA đã 
được chẩn đoán trước đó nhưng không tuân thủ tốt 
chế độ điều trị và cũng có thể xuất hiện lần đầu 
tiên ở những bệnh nhân khác mà trước đó không 
được biết là bị THA.
Những bệnh nhân có cơn THA nên được phân loại 
sớm. Bệnh sử và thăm khám nên tập trung vào các 
dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến tổn thương 
các tạng đích, tiền sử THA, tiền sử dùng thuốc theo 
chỉ định của bác sĩ, kể cả các thuốc tự mua không 
cần toa và sử dụng ma túy, việc ngừng thuốc đột 
ngột cũng có thể thúc đẩy các cơn THA. 
Nguyên nhân
Có 2 loại tăng huyết áp:
THA nguyên phát (vô căn)
Cho đa số người lớn, không thể nhận biết căn 
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nguyên của cao huyết áp. Loại 
cao huyết áp này được gọi là 
THA nguyên phát (hay vô căn), có 
khuynh hướng phát triển dần qua 
nhiều năm.
THA thứ phát
Một số người cao huyết áp gây ra bởi 
một bệnh cơ bản nào đó. Loại cao 
huyết áp này gọi là THA thứ phát, 
có khuynh hướng xuất hiện đột ngột 
và gây ra huyết áp cao hơn so với 
THA nguyên phát. Các  bệnh và các 
thuốc khác nhau có thể đưa đến THA 
thứ phát như: ngừng thở tắc nghẽn 
khi ngủ, các bệnh của thận, u tuyến 
thượng thận, các bệnh của tuyến 
giáp, một số bệnh mạch máu bẩm 
sinh, tâm trạng căng thẳng (stress), 
một số thuốc (như tránh thai,cảm, 
thông mũi, không hợp pháp như 
cocaine và amphetamines…), lạm 
dụng rượu hay uống rượu kinh niên. 
Các yếu tố nguy cơ
Bao gồm: tuổi trên 45 ở nam giới 
và trên 65 ở nữ giới, chủng tộc 
(gặp nhiều hơn và biến chứng cũng 
nghiêm trọng hơn ở người da đen), 
lịch sử gia đình (cao huyết áp có 
thể có tính gia đình), quá cân hay 
béo phì, ít hoạt động thể lực, hút 
hay nhai thuốc lá làm tăng nguy cơ 
THA nhất thời (các hóa chất trong 
thuốc lá làm tổn thương lớp nội mạc 
động mạch, gây hẹp động mạch 
và tăng huyết áp), chế độ ăn quá 
nhiều muối (sodium giữ nước trong 
cơ thể và làm tăng huyết áp) hoặc 
quá ít potassium (không giữ được 
thăng bằng lượng sodium trong các 
tế bào), bệnh thận, đái tháo đường, 
ngừng thở khi ngủ, mang thai, uống 
quá nhiều rượu (gây tổn thương cho 
tim và cao huyết áp)…
Các xét nghiệm và chẩn đoán
Các xét nghiệm thường qui: xét 
nghiệm nước tiểu, các xét nghiệm 
máu, xét nghiệm cholesterol và ghi 
điện tim. Có thể làm thêm siêu âm 
tim để kiểm tra thêm các dấu hiệu 

của bệnh tim. Các trường hợp nặng 
hay đe dọa, phải làm thêm các xét 
nghiệm chuyên sâu.
Các số đo huyết áp được chia làm 
4 hạng sau đây: 
- Huyết áp bình thường (không cao). 
Khi thấp dưới 120/80 mm Hg
- Tiền cao huyết áp. Khi huyết áp tâm 
thu 120 – 139 mm Hg hay huyết áp 
tâm trương 80 – 89 mmHg. Hạng 
này sẽ xấu dần theo thời gian.
- THA giai đoạn 1. Huyết áp tâm thu 
140 – 159 mm Hg hay huyết áp tâm 
trương 90 – 99 mm Hg.
- THA giai đoạn 2. Huyết áp tâm 
thu ≥ 160 mm Hg hay huyết áp tâm 
thu ≥ 100 mm Hg.

ĐIỀU TRỊ CƠN TĂNG HUYẾT ÁP          
Trong THA cấp cứu, chưa đến mức 
đe dọa tính mạng người bệnh, 
huyết áp được làm giảm từ từ  trong 
vòng 24-48 giờ với các thuốc hạ 
huyết áp dùng đường uống. Trong 
THA khẩn cấp, việc điều trị phải 
tích cực, dùng ngay các thuốc hạ 
huyết áp đường tĩnh mạch. Bác sĩ 
cần thăm khám và cho làm các xét 
nghiệm thường qui, nhiều khi phải 
làm thêm một số xét nghiệm chuyên 
sâu hơn như soi đáy mắt, chụp CT 
sọ não… để có thể đánh giá mức 
độ thương tổn của các tạng và từ 
đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp 
cho từng trường hợp THA cấp tính. 
Bác sĩ sẽ hỏi bạn một số câu hỏi 
để biết tiền sử bệnh cũng như các 
loại thuốc mà bạn đang sử dụng. 
Đây là những bước rất quan trọng 
vì chẩn đoán chính xác là tiền đề 
giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều 
trị thích hợp cho bạn. Nếu không 
được can thiệp y tế kịp thời, các 
trường hợp khẩn cấp có thể bị đột 
quỵ, nhồi máu cơ tim hay rối loạn 
nghiêm trọng chức năng các tạng 
khác trong cơ thể mà không thể 
lường trước các hậu quả. 
Nói tóm lại, để phòng ngừa cơn 

THA và các biến chứng của nó, 
bạn cần tuân thủ nghiêm chỉnh chế 
độ điều trị của bác sĩ, uống thuốc 
đúng liều, đúng cữ, không dùng 
thuốc không rõ loại. Trong quá trình 
điều trị, nếu bạn có huyết áp tâm 
thu ≥ 180 mm Hg, hay huyết áp 
tâm trương  ≥ 120 mm Hg hoặc 
xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ 
của các tạng đích như đau ngực, 
khó thở, mắt mờ, nôn ói, yếu liệt 
chi… bạn không được tự điều trị tại 
nhà mà cần lập tức đến ngay bác 
sĩ hoặc cơ sở y tế. Bác sĩ cấp cứu 
cần đánh giá bệnh nhân THA một 
cách thích hợp, phân loại chính xác 
THA, xác định thời điểm của các 
can thiệp điều trị, và sắp xếp bố trí 
các quyết định.
Với các thuốc hạ huyết áp ngày 
một phong phú, tỷ lệ các trường 
hợp khẩn cấp trên tổng số bệnh 
nhân cao huyết áp đã giảm mạnh, 
ví dụ như ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này trước 
đây là 7% thì nay đã giảm xuống 
còn chỉ khoảng 1%. 
Cùng với điều trị thuốc, thay đổi 
nếp sống cũng rất quan trọng: chế 
độ ăn ít muối, tập thể dục đều đặn, 
bỏ hút thuốc, hạn chế rượu, giữ cân 
nặng khỏe mạnh hoặc giảm cân khi 
thừa cân hay béo phì. 
Nếu huyết áp vẫn cao mặc dù bạn 
đã dùng tới ít nhất ba loại thuốc, 
một trong số đó thường là thuốc lợi 
tiểu, như vậy là bạn bị cao huyết 
áp đề kháng. Khi đó phải xem 
xét đến một nguyên nhân thứ yếu 
của cao huyết áp. Ngoài ra phải 
xem lại các thuốc và liều sử dụng 
đã phù hợp hay chưa, phải thận 
trọng tỉ mỉ trong điều chỉnh thuốc. 
Các thực phẩm, thuốc thảo mộc và 
tập thể dục đều đặn cũng có thể có 
ích: họ mã đề, cám lúa mì, các chất 
khoáng như magnesium, calcium 
và potassium, acid folic, acid béo 
omega-3 trong dầu cá hay hạt lanh, 
vitamin D…   

Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài viết: 
Cao huyết áp đề kháng / resistant hypertension; Hoại tử dạng tơ huyết các động mạch nhỏ / fibrinoid necrosis of the 
arterioles; Phù gai thị / papilledema; Rối loạn collagen mạch máu / collagen vascular disorders; Tăng huyết áp (THA) cấp 
cứu / hypertensive urgency; THA hiểm ác / malignant hypertension; THA khẩn cấp / hypertensive emergency; THA tiến triển / 
accelerated hypertension; Tiền cao huyết áp / prehypertension.
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CẤP CỨU BAN ĐẦU
MỘT SỐ CHẤN THƯƠNG THƯỜNG GẶP

BS CKI  Nguyễn Quốc Huy

Trong thực tế, một số chấn thương phổ biến nhất xảy ra ở nhà là không đáng 
có. Khoảng 1/3 số chấn thương xảy ra tại nhà thường gặp là ở trẻ nhỏ và 
người cao tuổi, có thể là chấn thương nhẹ nhưng cũng có thể nghiêm trọng 
hoặc thậm chí gây tử vong. Do đó, trước khi đề cập đến sơ cứu như thế nào, 
chúng ta nên quan tâm đến một số biện pháp để phòng ngừa: 
1. Cầu thang an toàn: nên có tay vịn cả 2 bên, không để những vật dụng 
không cần thiết trên cầu thang, cần chú ý nhất là phải đủ ánh sáng cho cả lối 
lên và xuống.
2. Phòng tắm không được trơn trượt. Bạn có thể lót thảm chống trượt, hoặc làm 
nơi tắm riêng biệt để nước không bắn tung tóe khắp sàn.
3. Cửa sổ không nên dùng cửa lùa, nên lắp cửa có chấn song. Ban công đảm 
bảo độ cao an toàn. Đối với trẻ nhỏ, luôn quan sát trẻ khi chơi ngoài hành 
lang.
4. Một số tai nạn khác như vết thương thường do dao, kéo hoặc nuốt sặc, 
bỏng, gia súc cắn…: các bạn cần lưu ý sắp xếp dao kéo cho gọn gàng, luôn 



quan sát khi cho trẻ vào bếp, nên 
cho trẻ chơi những đồ chơi phù 
hợp với lứa tuổi, bảo vệ trẻ khi 
tiếp xúc với chó mèo lạ.
Việc sơ cứu ban đầu là rất quan 
trọng trước khi đưa đến cơ sở y 
tế hoặc trong thời gian chờ đợi 
đội cấp cứu đến. Sơ cứu kịp thời 
giúp làm giảm rủi ro, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc điều trị 
tiếp theo tại cơ sở y tế hoặc ít 
nhất là không làm nặng thêm các 
chấn thương. Một số chấn thương 
thường gặp: đụng giập, bong 
gân, trật khớp, vết thương nhỏ 
hoặc vết rách da lớn.

ĐỤNG GIẬP CHI, KHỚP BỊ 
KÉO CĂNG HAY BONG GÂN
Hai trường hợp nói sau, nạn 
nhân đều rất đau. Nếu chỉ tổn 
thương gân cơ (giúp cơ bám vào 
xương) thì đó là đụng dập, còn 
khi khớp bị kéo căng hay bong 
gân thì đó là tổn thương của dây 
chằng (giúp liên kết 2 đầu xương 
với nhau). Trong cả 2 trường hợp 
này, bạn nên thực hiện 4 điều: 
nghỉ ngơi, chườm lạnh, quấn 
băng ép, và kê cao vùng chấn 
thương - tức là RICE (gồm các chữ 
cái đầu của 4 từ tiếng Anh): 
- Nghỉ ngơi (Rest): bạn cần hạn 
chế vận động để giảm bớt đau, 
có thể dùng nạng, gậy, hoặc 
nẹp vải thông dụng có thể có 
ích cho một số trường hợp chấn 
thương nhẹ. Đối với những trường 
hợp sau chấn thương mà các cử 
động thông thường bị giới hạn 
thì tốt nhất là bạn để cho vùng 
tổn thương được nghỉ ngơi hoàn 
toàn bằng cách dùng nẹp cố 
định (có thể dùng bất cứ vật gì 
dài và chắc để nẹp) qua 2 khớp 
và lưu ý là không nên cố gắng 
nắn, bẻ, chỉnh sửa nơi bị đau 
để cố đưa về vị trí bình thường 
hoặc cố gắng lặp đi lặp lại các 
cử động thông thường mặc dù là 
khó khăn, những cố gắng này sẽ 
gây đau cho bạn và làm cho tổn 
thương nặng hơn.
- Chườm đá (Ice): để giảm đau 

và sưng phù, bạn có thể tìm mua 
thuốc xịt giảm đau tại nhà thuốc 
và các túi chườm lạnh nhanh tại 
các siêu thị, hoặc bạn dùng đá 
lạnh cho vào túi nylon sau đó 
dùng khăn bọc lại và chườm để 
tránh tê cóng. Trong 24 giờ đầu, 
bạn chườm đá chừng 3 lần, mỗi 
lần lâu khoảng 20-30 phút. Đặc 
biệt là không thoa dầu nóng hoặc 
dùng nhiệt trong 24 giờ đầu vì có 
thể làm sưng, bầm nhiều hơn. 
- Băng ép (Compression): nên 
dùng băng thun, quấn nhẹ nhàng 
và đều tay sẽ giúp cho vùng tổn 
thương giảm sưng nề và mau hồi 
phục, lưu ý là  không nên băng 
quá chặt tay làm ảnh hưởng đến 
tuần hoàn phía sau nơi băng 
ép, bạn có thể nhờ nhân viên y 
tế hướng dẫn cách băng và theo 
dõi. Ví dụ, bạn cần luôn kiểm tra 
các đầu ngón chân xem có tím 
hoặc bị tê bì không, nếu có thì 
cần phải nới lỏng băng thun.
- Kê cao (Elevation): bạn kê vùng 
chi bị tổn thương lên cao hơn tim 
để tăng lượng máu tĩnh mạch dồn 
về hệ tuần hoàn, làm giảm bớt 
sưng nề.
Lưu ý: một số chấn thương 
nghiêm trọng chẳng hạn như sau 
khi té ngã bạn không thể đứng 
dậy được, đau rất nhiều vùng 
lưng hay vùng cổ, không thể 

xoay trở cổ, hoặc có thể bạn bị 
mất cảm giác và vận động khi có 
chấn thương tủy sống. Bạn cần 
gọi 115 để được hỗ trợ y tế ngay, 
vì mọi cố gắng xoay trở hay 
khiêng vác nạn nhân lúc này đều 
có thể làm cho nặng hơn các tổn 
thương của tủy sống cổ hay lưng 
và có thể đưa đến liệt thực sự. 
Điều có thể làm là giúp nạn nhân 
bình tĩnh, tránh tuyệt đối xoay 
trở, dùng các vật dụng sẵn có tại 
chỗ để bất động tương đối vùng 
cổ (với nhiều tờ báo hay nhiều tờ 
bìa cuộn lại) hay vùng lưng (với 
nẹp tre, cây dù che mưa…).

VẾT THƯƠNG NHỎ, TRẦY 
XƯỚC HOẶC VẾT RÁCH DA
- Đối với các vết rách, vết xước 
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nhỏ thì việc đầu tiên là nhẹ 
nhàng dùng nước mát làm sạch 
vết thương và loại bỏ các dị vật 
nếu có, rồi dùng khăn lau khô. 
Thường các vết thương nhỏ sẽ 
cầm máu rất nhanh, bạn chỉ cần 
dùng ngón tay cái lót gạc để ép 
lên vết thương một lúc, sau đó sát 
khuẩn với dung dịch povidine, 
băng lại bằng băng keo cá nhân; 
nếu vết thương lớn hơn, bạn dùng 
gạc vô khuẩn và băng cuộn mua 
tại nhà thuốc để băng lại. 
- Đối với vết rách lớn chảy máu, 
trước tiên bạn nên cầm máu rồi 
sau đó rửa sạch và băng lại. Bạn 
lót  gạc vô khuẩn hay khăn sạch, 
dùng ngón cái đè ép tập trung lên 
vết thương để cầm máu, tuyệt đối 
KHÔNG DÙNG các biện pháp 
cầm máu như thuốc lá, lá cây 
nghiền nát, hoặc bất cứ thứ gì khác 
đắp lên vết thương vì điều này sẽ 
gây khó khăn cho việc làm sạch và 
điều trị vết thương sau đó. Nếu vết 
thương ở tay thì bạn có thể nâng 
cao tay, cầm máu sẽ dễ dàng hơn. 
Nếu chảy máu vẫn tiếp tục, bạn có 
thể đặt lên vết thương mấy miếng 
gạc dày và quấn băng thun chặt tay 
dần cho đến khi ngừng chảy máu, 
chuyển gấp nạn nhân đến cơ sở y 
tế gần nhất. 

- Đối với các chấn thương chảy máu nặng, nguy ngập, có một số kỹ 
thuật để kiểm soát chảy máu. Biện pháp đặt ga-rô xoắn có thể được 
sử dụng nhưng đây thực sự là phương sách cuối cùng, ví dụ như trường 
hợp có khả năng bị mất chi, để giảm nhẹ các nguy cơ khác đi kèm, 
và chỉ được thực hiện bởi các nhân viên y tế thực thụ. Ga-rô xoắn là 
cách tạo sức ép trên một động mạch và ngăn dòng máu chảy qua đó, 
thường là một dây hay một ống cao su, hay một băng vải buộc chặt 
quanh một chi. Ga-rô xoắn hiện không còn được khuyến cáo dùng 
như một biện pháp cấp cứu để chặn xuất huyết từ một vết thương vì có 
nguy hiểm giảm cung cấp ôxy cho các mô khác. Nên dùng băng thun 
quấn chặt dần lên vết thương đang chảy máu cho đến khi ngừng chảy 
máu thay cho ga-rô xoắn, an toàn hơn.
Cách tiến hành: đè vào động mạch phía trên vết thương để tạm ngừng 
chảy máu, lót gạc hay vải tại nơi định đặt ga-rô, hoặc dùng ngay ống 
quần hay ống tay áo của nạn nhân để lót, quấn lên đó nhiều vòng 
dây thun chặt dần hay dùng dây vải xoắn dần cho đến khi không còn 
thấy chảy máu. Ga-rô không được để lâu quá 1-2 giờ và phải nhanh 
chóng chuyển nạn nhân về tuyến sau, cứ mỗi 30 phút đến 1 giờ phải 
nới ga-rô một lần trong khoảng 5 phút.

Đặt ga-rô xoắn

Các dây ga-rô Băng thun các kích cỡ

Một số thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài:
Bong gân / Sprain; Đụng giập / Contusion; Ga-rô xoắn / Tourniquet; Kéo căng khớp / Strain; Trầy xước da / Graze; Vết cắt 
nhỏ / Cut; Vết rách da / Laceration.
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ThS BS Lê Nguyễn Thùy Khanh

VAI TRÒ CỦA BỘ CÔNG CỤ ISBAR VÀ 
CÔNG TÁC CHĂM SÓC CỦA NHÂN VIÊN

Y TẾ TRONG BẢO ĐẢM AN TOÀN
TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Một trong những yếu tố quan trọng nhất 
giúp xử trí thành công cho người bệnh 
trong tình huống nặng là chất lượng thông 
tin được truyền đạt giữa những nhân viên 
y tế có liên quan đến việc chăm sóc người 
bệnh ấy.
Năm 2010, các tổ chức bảo vệ quyền lợi 
người bệnh đã thống kê thấy chất lượng 
thông tin kém là một trong những nguyên 
nhân hàng đầu của những trường hợp 
người bệnh bị tổn hại mà các tổ chức y tế 
phải bồi thường:
Chất lượng thông tin kém sẽ làm cho công 
việc của nhân viên y tế khó khăn hơn gây 
chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị, thiếu 
sót hay chỉ định thừa các xét nghiệm, điều 
trị sai và gây ra sự cố hay sai sót y khoa. 
Nhiều nghiêu cứu đã chỉ ra nhiều loại 
công cụ có thể hỗ trợ cho việc truyền đạt 
thông tin, đặc biệt trong tình huống thời 
gian hạn hẹp. ISBAR là một bộ công cụ 
hữu ích trong trường hợp như vậy. ISBAR 
có đặc điểm là đơn giản, dễ sử dụng, dễ 
nhớ, dễ mang theo và cấu trúc hợp lý.
ISBAR được sử dụng đầu tiên trong quân 
đội, đặc biệt trong ngành công nghiệp 
tàu ngầm hạt nhân, sau đó là trong ngành 
hàng không rồi mới đến ngành y tế.
ISBAR là bộ công cụ giúp truyền đạt thông 
tin hiệu quả trong công tác chăm sóc 
người bệnh của điều dưỡng. ISBAR mang 
lại cho người sử dụng khả năng thích ứng, 
thực hiện và đánh giá một thông tin lâm 
sàng trong một cuộc bàn giao trên lâm 
sàng của nhân viên y tế. 

Introduction – Giới thiệu

• Bạn là ai?
• Vai trò của bạn là gì?
• Bạn ở đâu và tại sao bạn truyền đạt thông tin?
• Xác định người bạn cần truyền đạt thông tin là ai?

Situation – Tình huống

• Tình huống gì đang xảy ra ở thời điểm này
   và ở đâu?

Background – Nền tảng

• Những thông tin cơ bản giúp nhận định những 
nguyên nhân có thể dẫn đến tình huống này?

Assessment – Đánh giá

• Những thông tin cơ bản giúp nhận định những 
nguyên nhân có thể dẫn đến tình huống này?

Recommendation – Đề nghị

• Những thông tin cơ bản giúp nhận định những 
nguyên nhân có thể dẫn đến tình huống này?
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TÓM TẮT ISBAR TRONG
TÌNH HUỐNG TRÊN NHƯ SAU
I Giới thiệu
Điều dưỡng trực báo bác sĩ K. trực khoa Chấn 
thương chỉnh hình
S Tình huống
Bà B. ở phòng 22,  khó thở và đau ngực.
B Nền tảng
Hậu phẫu thay khớp háng ngày thứ 3. Cao 
huyết áp, bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, bất 
động sau mổ do đau, đang dùng Lovenox 0.4 
ml/40 mg, 1 ống tiêm dưới da,  1 viên Amlor 
5 mg và 1 viên  Imdur 60 mg.   
A Đánh giá
Biến cố tim mạch hay phổi cấp.

R Đề nghị
Thở oxy 6 lít/ phút, lập đường truyền tĩnh mạch, 
xin y lệnh khẩn cấp của bác sĩ K. trực khoa.

VÍ DỤ SỬ DỤNG CÔNG CỤ ISBAR

GIỚI THIỆU
Tôi tên là A., điều dưỡng trực đêm ở khoa Chấn thương chỉnh hình, xin báo cáo với bác sĩ K. trực 
khoa một tình huống khẩn cấp sau đây.

TÌNH HUỐNG
Bà B. 78t, bệnh nhân phòng 22, khoa Chấn thương chỉnh hình, đột ngột khó thở và than đau vùng 
trước ngực, độ bão hòa oxy hạ thấp còn 88%, nhịp thở là 28 l/phút, nhịp tim là 110 l/phút và 
huyết áp là 85/50 mm Hg.

NỀN TẢNG
Cách nay 2 ngày, bà B. đã được phẫu thuật thay khớp háng do bị gãy cổ xương đùi. Bà có tiền sử 
cao huyết áp và bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ khoảng 5 năm nay nhưng chỉ được điều trị và theo 
dõi thường xuyên tại bệnh viện địa phương 3 tháng nay. Hai ngày sau phẫu thuật, bà B. bị đau 
nhiều nên nằm bất động trên giường. Bà đã được tiêm thuốc phòng ngừa huyết khối (Lovenox 0.4 
ml/40 mg, 1 ống tiêm dưới da) và cho uống thuốc tim mạch (1 viên Amlor 5mg và 1 viên Imdur 
60mg) đầy đủ theo y lệnh của bác sĩ.

ĐÁNH GIÁ
Theo đánh giá của tôi trong tình huống này bà B. có thể bị biến cố tim mạch cấp như nhồi máu 
cơ tim hay biến cố cấp ở phổi như thuyên tắc phổi cấp, gây ra tình trạng khó thở và đau ngực.
Đề nghị:
Tôi đề nghị hỗ trợ ngay cho bà B thở oxy 6 l/phút, thiết lập ngay một đường truyền tĩnh mạch và 
xin Bác sĩ K. trực khoa khám, cho y lệnh điều trị, theo dõi và chăm sóc người bệnh.

Background – Nền tảng

Tóm lại, năm 2013 nhiều nghiên cứu đã cho thấy 
ISBAR giúp khắc phục sai sót trong truyền đạt thông 
tin tại các buổi bàn giao công việc của nhân viên 
y tế. Việc sử dụng tốt bộ công cụ ISBAR đã đem lại 
nhiều hiệu quả hơn cho công tác chăm sóc người 
bệnh nhất là đối với điều dưỡng. Bên cạnh đó, nhân 

viên y tế có thể sử dụng bộ công cụ này trong bàn 
giao bệnh ở ngay bên cạnh giường bệnh cũng giúp 
cho người bệnh (và cả người nhà) hiểu biết kỹ lưỡng 
về bệnh tật của mình cùng các phương pháp điều 
trị đang được thực hiện. Từ đó gia tăng sự tham gia 
của người bệnh và người nhà trong việc cải thiện 
an toàn cho người bệnh. Khi nhân viên y tế bàn 
giao giữa hai ca trực về thông tin của người bệnh 
tại giường cũng làm cho người bệnh yên tâm là 
mình luôn được nhân viên y tế chú ý chăm sóc nên 
sẽ giúp tăng mức độ hài lòng của người bệnh. Ứng 
dụng ISBAR còn giúp cải thiện hiệu quả làm việc 
nhóm của bác sĩ và điều dưỡng bởi vì điều dưỡng 
thường e ngại khi thông báo bác sĩ những gì sai sót 
xảy ra hay những đề xuất về chuyên môn cũng như 
nói ra những điều quan ngại liên quan đến công 
tác chẩn đoán và điều trị của bác sĩ. Vì vậy, ISBAR 
không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ giữa bác sĩ và 
điều dưỡng, mà còn giúp cải thiện hiệu quả chăm 
sóc y tế.
Tuy nhiên, việc áp dụng ISBAR tại giường bệnh đôi 
khi có thể làm phiền đến người bệnh, chẳng hạn 
như làm họ bị đánh thức. Đồng thời, việc bàn giao 
của nhân viên y tế về bệnh tật của người bệnh ngay 
tại giường có thể làm lộ một số thông tin nhạy cảm 
về bệnh tật của người bệnh cho chính người bệnh, 
người nhà và những người bệnh khác nằm cùng 
phòng. Vì vậy, cần chọn thời điểm thích hợp và 
chọn lọc thông tin cần bàn giao khi thực hiện ISBAR 
tại giường của người bệnh.

KIẾN THỨC Y KHOA
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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: (028) 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 khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu 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 khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu 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 khoa Khám sức khỏe theo yêu 
cầu 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

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: (028) 3952 5295

- Bệnh thường gặp: cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, 
loãng xương, viêm gan...
- Bệnh lý nam khoa, phụ khoa…
Điện thoại: (028) 3952 5166

MỘT SỐ DỊCH VỤ TẠI 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

THÔNG TIN CẦN BIẾT
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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

23www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD



HỘI NGHỊ CHẤN 
THƯƠNG CHỈNH 
HÌNH TPHCM LẦN 
THỨ 24
Từ ngày 04/7 – 08/7, tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 
(BV. ĐHYD) đã diễn ra khóa tập 
huấn và Hội nghị Chấn thương 
chỉnh hình TPHCM lần thứ 24. 
Tham dự chương trình có Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Hội Y học, Hội Chấn 
thương chỉnh hình Việt Nam, Hội 
Chấn thương chỉnh hình TPHCM 
và hội viên Chấn thương chỉnh hình 
trên toàn quốc. Chủ đề chính của 
Hội nghị năm nay là “Tái tạo khớp 
– Quan niệm hiện hành và kiến 
thức mới” với 04 ngày tập huấn, 
hơn 50 bài giảng, báo cáo trong 
lĩnh vực chuyên sâu; là cơ hội để 
các chuyên gia, bác sĩ giao lưu, 
trao đổi chuyên môn, tham gia đào 
tạo – huấn luyện và sinh hoạt khoa 
học, mang lại lợi ích cao nhất cho 
người bệnh. Thông qua hội nghị, 
người tham dự sẽ hiểu rõ hơn về 

BÁO THANH NIÊN 
PHỐI HỢP BỆNH 
VIỆN ĐẠI HỌC Y 
DƯỢC TPHCM CHĂM 
SÓC SỨC KHỎE 
CỘNG ĐỒNG

Ngày 01/7, Báo Thanh Niên 
và Bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM cùng với sự đồng hành 
của Hội Cựu học sinh Bình Sơn 
tại TPHCM đã phối hợp với 
Huyện ủy Bình Sơn (Quảng 
Ngãi) tổ chức chương trình 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Đoàn công tác gồm hơn 30 y, 
bác sĩ đã khám bệnh, cấp phát 
thuốc miễn phí cho hơn 1.000 
người là cán bộ lão thành 
cách mạng, cán bộ tiền khởi 
nghĩa, cấp ủy huyện Bình Sơn 
qua các thời kỳ, đảng viên có 
huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở 
lên và 200 người có công với 
cách mạng có hoàn cảnh khó 
khăn, trẻ em khuyết tật ở xã 
Bình An (huyện Bình Sơn).

TS BS. Nguyễn Hữu Thịnh (Bệnh 
viện ĐH Y Dược TPHCM) cho 
biết những năm qua, chương 
trình chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng luôn được bệnh viện 
quan tâm. Bệnh viện đã tổ 
chức nhiều đợt khám bệnh, 
cấp phát thuốc miễn phí cho 

người nghèo ở các tỉnh thành. 
“Khám sức khỏe cho cấp ủy và 
người có công với cách mạng 
là một chương trình ý nghĩa. Vì 
thế, dù phải vượt gần cả ngàn 
cây số nhưng các y, bác sĩ của 
Bệnh viện đều nhiệt tình tham 
gia”

chuyên ngành tái tạo khớp trong ngành chấn thương chỉnh hình đa dạng, 
phong phú, không ngừng nâng cao chất lượng trong chẩn đoán – điều trị, 
góp phần đưa ngành Y tế nói chung và ngành Chấn thương chỉnh hình 
nói riêng phát triển mạnh hơn, cùng hội nhập với khu vực và quốc tế. Năm 
2017, Hội Chấn thương chỉnh hình tôn vinh Nhân vật Chấn thương chỉnh 
hình TPHCM là Bác sĩ Trần Thanh Mỹ vì sự cống hiến trong công tác quản 
lý, giảng dạy, đào tạo, điều trị, nghiên cứu và thành lập mạng lưới chấn 
thương chỉnh hình.

TIN HOẠT ĐỘNG
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Ngày 21/6/2017, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp với tổ chức Operation Smile khai mạc 
chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ nhỏ bị sứt môi, hở hàm ếch. Đây cũng là dịp tri ân các nhà hảo 
tâm đã không ngại khó khăn, kết nối các tấm lòng nhân ái, cùng đồng hành, chia sẻ những khó khăn, 
nỗi đau mà các em không may gặp phải. Trong đợt khám này, gần 100 nụ cười sẽ trở về với các em và 
gia đình, mở ra trang sách mới với tương lai tươi sáng hơn.

04
BỘ Y TẾ THAM QUAN 
MÔ HÌNH CÔNG TÁC 
XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN
Ngày 15/6/2017, Bệnh viện 

Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) 
đã đón tiếp đoàn công tác Bộ Y tế 
đến tham quan mô hình công tác xã 
hội tại Bệnh viện. Tham dự chương 
trình có ông Đào Chính – Phó Chánh 
văn phòng Bộ Y tế, TS BS. Phạm Văn 
Tấn – Phó Giám đốc BV ĐHYD và 
lãnh đạo phòng công tác xã hội của 
các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh.
TS BS. Phạm Văn Tấn cho biết, 
mô hình công tác xã hội đã được 
Ban Lãnh đạo Bệnh viện quan tâm 
và thực hiện ngay từ những ngày 
đầu thành lập. Với mục tiêu đẩy 
mạnh và chuyên nghiệp hóa công 
tác xã hội, BV ĐHYD luôn hướng 
đến mô hình chăm sóc toàn diện, 
mang đến sự hài lòng cao nhất 
cho người bệnh.
Ông Đào Chính đánh giá cao 
hoạt động công tác xã hội của BV 
ĐHYD thông qua mô hình tổ chức 
và quản trị bệnh viện. Đoàn tham 

quan ấn tượng với việc ứng dụng 
mạng xã hội trong truyền thông 
y tế, kết nối thầy thuốc và người 
bệnh trở nên gần nhau hơn; hệ 
thống tiếp nhận và hỗ trợ người 
bệnh; hệ thống công nghệ thông 
tin xuyên suốt các hoạt động bệnh 
viện, trở thành mô hình mẫu để 

phát triển tại các cơ sở y tế địa 
phương. Theo ông, mỗi nhân viên 
công tác xã hội chính là một “bác 
sĩ tinh thần” của người bệnh và 
người nhà người bệnh, luôn quan 
tâm, theo dõi, hỗ trợ người bệnh 
từ lúc tiếp đón đến khi người bệnh 
xuất viện về nhà.

TIN HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT MIỄN PHÍ
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MÔ HÌNH CHĂM 
SÓC TOÀN DIỆN
Ngày 10/6/2017, Bệnh 

viện Đại học Y Dược TPHCM (BV 
ĐHYD) đã long trọng tổ chức Hội 
thảo Công tác xã hội Bệnh viện. 
Tham dự chương trình có TS BS. 
Phạm Văn Tấn – Phó Giám đốc 
Bệnh viện; khách mời có GS TS. 
Magaret McFarland – Đại học 
Elizabethtown, Hoa Kỳ; PGS TS 
BS. Đỗ Thị Hạnh Nga – Trưởng 
khoa Công tác xã hội, Đại học 
Khoa học xã hội & Nhân văn 
TPHCM giai đoạn 2012 – 2017 
cùng gần 300 đại biểu đến từ 
các bệnh viện, trường đại học, 
cơ sở tổ chức xã hội tại các tỉnh 
thành trong cả nước. Tại hội thảo, 
người tham dự được giới thiệu về 
mô hình chăm sóc sức khỏe toàn 
diện tại BV ĐHYD, cũng như kinh 
nghiệm của các cơ sở y tế, cơ sở 
đào tạo tại Hoa Kỳ trong công tác 
nâng cao sự hài lòng của người 
bệnh. Báo cáo viên bao gồm các 
Giáo sư đầu ngành công tác xã 
hội tại Hoa Kỳ, chuyên gia tâm lý, 
dinh dưỡng, hỗ trợ người bệnh và 
truyền thông tại Bệnh viện chia sẻ 
về mối tương tác của nhân viên 
công tác xã hội trong bệnh viện; 

công tác xã hội cho người bệnh 
ung thư, cận tử và người cao tuổi; 
ứng dụng mạng xã hội truyền 
thông y tế, chăm sóc dinh dưỡng 
cho người bệnh và tiếp cận một số 
trường hợp hỗ trợ người bệnh điển 
hình tại BV ĐHYD.
TS BS. Phạm Văn Tấn cho biết, 
hoạt động công tác xã hội tại 
BV ĐHYD đã được thực hiện liên 
tục, xuyên suốt từ ngày thành lập 
đến nay với mục tiêu đẩy mạnh 
và chuyên nghiệp hóa công tác 
xã hội trong Bệnh viện, hướng 
đến mô hình chăm sóc toàn diện, 
mang đến sự hài lòng cao nhất 

cho người bệnh. Sự ra đời của 
phòng Công tác xã hội dựa trên 
sự liên kết chặt chẽ của mạng lưới 
công tác xã hội, vận động tài 
trợ, truyền thông và hỗ trợ người 
bệnh được xem là nhịp cầu nhân 
ái, có vai trò quan trọng trong 
việc xây dựng mối quan hệ hài 
hòa giữa thể chất và tinh thần 
người bệnh; giữa người bệnh, 
người nhà và thầy thuốc; giữa 
cơ sở y tế và cộng đồng. Theo 
đánh giá chung, năm 2016, tỷ lệ 
sự hài lòng của người bệnh tại BV 
ĐHYD đã tăng từ 96,99% (2015) 
lên 99,50%.

TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 11/06/2017, Bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM (BV ĐHYD) đã tổ chức chương trình thiện 
nguyện “Ngày hội tuổi thơ – Chắp cánh ước mơ” 
tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, TPHCM. Đây là nơi 
bảo trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 160 thiếu nhi mồ 
côi, khuyết tật từ sơ sinh đến 18 tuổi. Chương trình 
đã mang lại cho các em một ngày hội tuổi thơ vui 
tươi, bổ ích, tiếp thêm động lực, giúp đỡ các cháu 
vượt qua mặc cảm, khó khăn. Ngày hội bao gồm 
các chuỗi hoạt động của các gian hàng ẩm thực, 
trò chơi, khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng và tặng quà 
cho các cháu thiếu nhi. Đến tham dự chương trình, 
về phía Trung tâm có ông Phạm Xuân Trình – Phó 
Giám đốc; về phía BV ĐHYD, có CN. Nguyễn Thị 
Ngọc Diệu – Phó Trưởng phòng Hành chính cùng 
45 CB – VC là các bác sĩ, điều dưỡng và thư ký các 
phòng, khoa.

“NGÀY HỘI TUỔI THƠ –
CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”
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TÙY BÚT

Huyện đảo Lý Sơn nằm về phía đông bắc tỉnh Quảng 
Ngãi, cách đất liền chừng 15 hải lý. Diện tích gần 10,4 
km2. Dân số hơn 22.000 người. Gồm 2 đảo: đảo Lớn 
(Lý Sơn), đảo Bé và hòn Mù Cu ở phía đông của đảo 
Lớn. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh, An Hải (đảo 
Lớn) và An Bình (đảo Bé). Tuy đảo không mấy xa về địa 
lý nhưng lại khác rất xa với đất liền về mức sống của 
người dân ở đây mặc dù tiềm năng để phát triển kinh tế 
biển ở đảo là rất lớn, tất cả chỉ vì... thiếu điện. 
Tháng 7/1999, đảo Lớn được sử dụng điện luân phiên, 
cách đêm, nhưng cũng chỉ có từ 4-5 tiếng cho mỗi đêm 
có điện. Năm 2002, điện khá hơn, mỗi tối có 6 tiếng, 
chủ yếu phục vụ ánh sáng sinh hoạt. Ngày 1 tháng 5 
năm 2014, công trình “Cấp điện từ hệ thống lưới điện 
quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm" hoàn 
thành (tiền đầu tư 678,7 tỷ đồng, xây dựng 8.746 mét 
đường dây 22 kV trên không, 26.219 mét cáp ngầm 22 
kV xuyên biển). Điện về đã đáp ứng yêu cầu sử dụng 
điện cho sản xuất và sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh 
tế-văn hóa-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình 
độ dân trí, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, chủ 
quyền biển đảo. Điện về, tất cả đều thay đổi, hòn đảo 
hoang vu trở thành một điểm du lịch sinh thái sáng giá 
nhất của Quảng Ngãi. Điện về, Lý Sơn như nàng tiên 
cá vừa thức tỉnh nhưng đã nhanh chóng tỏa sáng, lung 
linh, đầy mê hoặc quyến rũ.
Theo các nhà nghiên cứu địa chất, vào cuối kỷ Neogen 
(là một kỷ địa chất của Đại Tân Sinh), cách ngày nay 
khoảng 25-30 triệu năm, đảo Lý Sơn được hình thành 
do sự phun trào nham thạch của núi lửa. Hiện nay trên 
đảo có 5 hòn núi lửa đã nguội. Sự phun trào và tắt đi 
của núi lửa đã tạo nên những cảnh quan thiên nhiên 

BS CKII Phan Bảo Khánh

kỳ thú trên đảo. Theo thời gian, lớp nham thạch phong 
hóa dần, trải trên bề mặt đảo phía nam một tầng đất 
bazan màu mỡ, thích hợp cho nhiều loại cây trồng và 
tạo nên những rạn đá ngầm là điều kiện tốt cho các 
loài thủy tộc sinh sống.
Trên đảo, hơn 200 năm trước công nguyên, các dấu vết 
của con người từ thời văn hóa Sa Huỳnh cũng đã được 
tìm thấy. Nửa đầu thế kỷ 17, Chúa Nguyễn đã tổ chức 
Hải đội Hoàng Sa, lấy người từ xã An Vĩnh (huyện Bình 
Sơn, phủ Quảng Ngãi) ra quần đảo Hoàng Sa thâu 
lượm hàng hóa, khí cụ trên các tàu mắc cạn và đánh 
bắt hải sản quý hiếm. 
Ngày nay, nói về Lý Sơn là người ta nghĩ ngay đến một 
sản vật nổi tiếng của đảo, đó là Tỏi. Có thể nói đảo 
Lý Sơn là “thủ phủ” của tỏi. Tên đảo Lý Sơn cũng là 
tên thương hiệu tỏi nổi tiếng trong cả nước nhờ hương 
vị nồng, cay và một mùi thơm rất riêng của nó. Tỏi Lý 
Sơn thường được gọi là ‘tỏi một tép’, vì cây chỉ phát 
triển một tép tỏi duy nhất trong quá trình sinh trưởng. 
Sự khiếm khuyết này làm cho tỏi cô đơn trở nên hiếm 
hoi, mỗi hecta đất trồng chỉ thu hoạch được khoảng 2 
kg tỏi. Chính vì thế mà tinh chất của tỏi là rất cao và 
giá cả cũng rất khác biệt. Một điều khá thú vị là bên 
cạnh cái tên ‘tỏi một tép’ mộc mạc, nó còn mang thêm 
mấy cái tên khác là ‘tỏi cô đơn’ hay ‘tỏi mồ côi’, nghe 
thật ấn tượng. 
Nhưng… không phải chỉ có tỏi, Lý Sơn còn có nhiều 
điều để khám phá và cảm nhận thật thú vị. Đảo mới 
có điện lưới quốc gia năm 2014 nên tất tần tật mọi thứ, 
kể cả dịch vụ du lịch, cũng chỉ vừa mới được ăn theo… 
Đảo vẫn còn như nguyên vẻ hoang sơ và chính vậy nên 
lại càng hấp dẫn. Người dân ở đây rất tốt bụng và vô 

Một thoáng 

Dòng nham thạch phun trào từ núi lửa mấy chục 
triệu năm trước, đông cứng lại bên bờ biển

Miệng núi lửa, nay là một hồ nước ngọt

Lý Sơn
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cùng thân thiện, hải sản tươi ngon, 
giá cả hợp lý, không có sự chặt 
chém, không có trộm cắp và các tệ 
nạn. Sáng sớm, thuê một chiếc xe 
máy rong ruổi khắp nơi, khi muốn 
ra "đảo Bé" chơi và tắm biển, hỏi 
chủ khách sạn cách đi, anh ta bảo:
- Bác cứ bỏ xe tại bến tàu… mua vé 
ra đảo Bé, chơi chán rồi về.
- Còn gửi xe Honda thì sao?
- Đảo không có chỗ… vì chẳng ai 
lấy…
Đặc biệt, trên đảo có nhiều cây 
bàng vuông, đây là loài cây có sức 
sống mãnh liệt. Quanh năm nơi hòn 
đảo đầy sóng gió với nắng cháy và 
nước biển mặn chát…, bàng vuông 

Tỏi, hành… danh tiếng của đảo 
Lý Sơn

Hoa bàng vuông

Quả bàng vuông

Cây bàng vuông trước hang Cau 
- Lý Sơn

vẫn xanh tốt, lá cây rất ít rụng và hình như… không có mùa thay lá. Lá 
bàng vuông to, y như lá cây bàng trong đất liền nhưng dày hơn, xanh thẫm 
hơn và không có sâu bệnh…. Cây bàng vuông là loài thân gỗ, chắc và 
dẻo, rễ cây bám sâu vào lòng đá núi lửa, san hô nên đủ sức kiên cường 
chống chọi với gió, giông và bão tố đại dương. Bá Ngọc, một người bạn 
cũ chia sẻ với tôi về ấn tượng đẹp nhất của anh với cây bàng vuông là hoa 
của nó. Hoa đẹp lắm, tuy thân cây gồ ghề xù xì xấu xí nhưng chính nhờ 
cái dáng gai góc thô cứng ấy mà bàng vưông mới có thể hiên ngang trước 
phong ba bão táp của đại dương để chắt lọc từ trong cát sỏi muối mặn tạo 
nên những đóa hoa mong manh dịu dàng như thiếu nữ, với một mùi hương 
nhè nhẹ… dẫu chỉ thoảng qua cũng đủ làm cho ta ngất ngây…
Nghe tư vấn của anh Tiến, chủ khách sạn Hoa Biển, hoa chỉ nở vào ban 
đêm, mỗi chùm hoa cũng chỉ nở một vài bông và theo nhau nở liên tục 
trong năm. Thời điểm ngắm hoa tốt nhất là vào lúc sáng sớm khi mặt trời 
bắt đầu lên… Vâng, chỉ mới nghe thôi mà đã thấy ngưỡng mộ rồi… Hôm 
ấy, tôi đã có gần một đêm thức trắng chờ bình minh rạng. Ngắm hoa cũng 
công phu lắm nhưng thật đáng bõ công… Nụ hoa bàng vuông trắng muốt 
như nụ hoa bưởi nhưng to bằng ngón tay cái. Khi nở, từng cuống nhụy 
trắng điểm phớt tím, mảnh mai, bung dài như những tia sáng pháo hoa 
trong đêm lễ hội. 
Trong sân khách sạn cũng có 2 cây bàng vuông được chiết ra từ cây mẹ 
hơn 100 năm tuổi. Tuy mới trồng 7 năm nhưng cây phát triển nhanh, đã 
vươn đến lầu 2 của tòa nhà, tán cây rất đẹp. Buổi tối mắc võng, nằm đu 
đưa dưới gốc cây và lắng nghe tiếng gió biển lao xao, cảm nhận mùi 
hương thơm dìu dịu lan tỏa của hoa bàng vuông… ta sẽ dễ dàng quên đi 
hết mọi chuyện hỷ nộ ái ố, mọi nỗi truân chuyên của cuộc đời… chỉ còn 
lại sự bay bổng, đắm say vì vẻ quyến rũ mong manh hư ảo của nó… đang 
thăng hoa.
Có lẽ đây là đảo duy nhất của Việt Nam hình thành từ nhiều đợt phun dung 
nham núi lửa hàng trăm triệu năm về trước… và tạo hóa đã ban cho Lý Sơn 
một vẻ đẹp tự nhiên mà vẫn còn hoang sơ như thế thì tại sao bạn lại không 
xách ba lô và lên đường.
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HỎI
Chào bác sĩ, em bị bệnh hôi nách, 
em nghe nói bệnh viện mình có 
chữa bằng phẫu thuật Skoog. Bác 

sĩ cho em hỏi là em cần đến khám ở khoa nào? Chi 
phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu? Em cảm ơn.
tvtruong842003@...

ĐÁP
Chào bạn,
Có nhiều cách điều trị tăng tiết mồ hôi nách. Việc 
chọn lựa phương pháp nào phụ thuộc nhiều tiêu 
chuẩn: mức độ, vị trí, thời gian, nghề nghiệp, thói 
quen sinh hoạt… bạn cần đến khám tại khoa Tạo 
hình-Thẩm mỹ BV ĐHYD, 215 Hồng Bàng, Q5 để 
được các bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn cụ 
thể nhé. 
Chúc bạn luôn vui, khỏe.
PGS TS BS Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng khoa Tạo hình-Thẩm mỹ

HỎI
Chào bác sĩ
Hiện tại ở ngoài mép hậu môn của em đang bị nổi 2 mụn, thỉnh thoảng sưng to và 
chảy dịch, đi khám bác sĩ nói bị rò hậu môn phải phẫu thuật. Em muốn hỏi bác sĩ là 
điều trị bằng thuốc không phẫu thuật có hết không vì hiện tại em đang uống thuốc 

ARV nên không biết có phẫu thuật được không ? Em cám ơn.
chieclathoigian81@...

ĐÁP
Bạn thân mến, 
Theo mô tả của bạn thì đúng là bạn bị rò hậu môn, nhưng nguyên nhân gây rò của bạn là do nguyên 
nhân đặc hiệu là suy giảm miễn dịch và bạn đang điều trị bằng thuốc ARV. Bạn nên điều trị bằng 
thuốc và không phẫu thuật vì mổ thì vết thương sẽ không lành và lan rộng.
Cám ơn bạn.
ThS BS Dương Phước Hưng
Phụ trách Phòng khám Hậu môn – Trực tràng
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HỎI
Tôi được chẩn đoán là bị trĩ ngoại. Năm 2011 có tiêm thuốc để teo búi trĩ nhưng thực 
tế thì không teo. Hiện nay khi đi cầu thì mới bị lòi ra (không đau rát và không bị ra 
máu) hoặc ngồi xổm nhiều thì bị rát và lòi ra. Tôi ở Đăk Lăk nên muốn BS tư vấn cho 
khám và cắt trong ngày luôn có được không ạ. Bác sĩ cho luôn lịch khám để tôi đặt 

vé máy bay cho tiện. ĐT: 0963 466 476. Cảm ơn nhiều.
Khongthinhut@...

ĐÁP 
Bạn thân mến, 
Theo mô tả của bạn “khi đi cầu thì mới bị lòi ra” thì đây là trĩ nội độ 3 sa ra ngoài chứ không phải trĩ 
ngoại. Nếu bạn muốn mổ, bạn phải đến khám để bác sĩ có chẩn đoán chính xác và làm xét nghiệm 
tiền phẫu, sau đó qua ngày hôm sau mới mổ, sau mổ phải nằm lại theo dõi 1 đêm và có thể về vào 
ngày hôm sau. Lịch khám của tôi vào ngày thứ Năm hàng tuần.
Cám ơn bạn.
ThS BS Dương Phước Hưng
Phụ trách Phòng khám Hậu môn – Trực tràng

HỎI
Chào bác sĩ. Cháu em vừa tròn 3 tháng tuổi. Cháu ăn uống và tăng trưởng bình 
thường. Cháu em thường xuyên ra mồ hôi ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Mong 
bác sĩ cho biết cháu em bị bệnh gì và chữa trị như thế nào? Cảm ơn bác sĩ.

phamainu2012@...

ĐÁP 
Chào bạn,
Cháu của bạn 3 tháng, hay đổ mồ hôi tay chân thì bệnh đầu tiên cần phải loại trừ là thiếu canxi. Trẻ 
thiếu canxi thường có biểu hiện đổ mồ hôi, tiêu són phân hay nhợn ói, khóc đêm. Ngoài nguyên nhân 
thiếu canxi, thiếu vitamin D hay thiếu kẽm cũng có các dấu hiệu tương tự. Một số trẻ bị rối loạn hệ thần 
kinh thực vật hay cường giao cảm cũng có triệu chứng đổ mồ hôi nhiều. Bạn có thể mang bé đến phòng 
khám Nhi Bệnh viện Đại học Y Dược để được bác sĩ khám và tư vấn kỹ hơn.
Cám ơn bạn.
ThS BS Nguyễn Huy Luân
Phòng khám Nhi- Tiêm ngừa

HỎI
Em muốn hỏi chi phí đốt phình giáp bằng sóng cao tần, mong bác sĩ hồi đáp!
huongvo147@...

ĐÁP 
Bạn thân mến.

Kỹ thuật đốt bướu giáp nhân lành tính là phương pháp điều trị hiện đại được áp dụng ở các nước tiên 
tiến trên thế giới và đang được áp dụng ở Việt Nam. Bướu giáp được đốt phải có kích thước không quá 
lớn tức dưới 3 cm, phải được xác định chắc chắn là bướu giáp lành tính qua hai lần làm thủ thuật sinh 
thiết để thử mô học bằng cách chọc kim nhỏ vào bướu giáp.
Bệnh nhân được đốt bằng sóng cao tần dưới sự hướng dẫn của siêu âm tuyến giáp và có thể xuất viện 
sau 2-3 giờ. Chi phí hiện tại ước tính khoảng 18-20 triệu.
Cám ơn bạn.
PGS TS BS Nguyễn Hoài Nam
Phụ trách phòng khám Lồng ngực
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