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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.
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Tiên phong - Thấu hiểu 
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KIẾN THỨC Y KHOA

ĐẠI CƯƠNG
Lupus ban đỏ hệ thống (gọi tắt là lupus) là một trong 
những rối loạn hệ miễn dịch thuộc nhóm bệnh tự 
miễn. Trong các bệnh lý tự miễn, hệ miễn dịch trở nên 
hoạt động thái quá và chống lại các mô lành mạnh 
của chính mình. Điều này dẫn đến tình trạng viêm và 
gây tổn hại cho nhiều mô trong cơ thể. Lupus là một 
tình trạng viêm mạn tính có thể tác động lên nhiều 
mô và nhiều hệ thống khác nhau của cơ thể như các 
khớp, da, thận, tim, phổi, các tế bào máu và não.
Lupus có thể khó chẩn đoán vì các dấu hiệu và triệu 
chứng của nó thường giống với một số bệnh khác 
thường là nhẹ. Một dấu hiệu dễ nhận biết nhất của 
lupus gặp ở số đông nhưng không phải là cho mọi 
trường hợp – đó là phát ban hình cánh bướm ở mặt, 
trải ra ở sống mũi và hai bên má. 
Hiện tại, lupus là bệnh không chữa khỏi được hoàn 

toàn. Tuy nhiên, lupus có thể điều trị hiệu quả với 
thuốc và hầu hết bệnh nhân lupus có thể có cuộc 
sống chủ động, khỏe mạnh. Lupus điển hình tiến triển 
bùng phát từng đợt đan xen với những thời kỳ lui 
bệnh khỏe mạnh. Hiểu rõ cách phòng ngừa và điều 
trị thích hợp các đợt bùng phát sẽ giúp cho bệnh 
nhân lupus duy trì được sức khỏe tốt hơn. 

TRIỆU CHỨNG  
Các biểu hiện của lupus không phải bao giờ cũng 
giống hệt nhau. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể 
xảy ra đột ngột hay từ từ, có thể nhẹ hay nặng và có 
thề là tạm thời hay thường xuyên. Đa số bệnh nhân 
lupus có biểu hiện nhẹ với các đợt bùng phát nặng 
hơn, sau đó được cải thiện và cũng có thể đôi khi 
biến mất hẳn theo thời gian. 
Các dấu hiệu và triệu chứng thường gặp nhất là:
- Tỷ lệ mắc bệnh nữ / nam là 9:1. Độ tuổi hay gặp: 
20 - 30 tuổi.
- Toàn thân: mệt mỏi, sốt dai dẳng.
- Da: khoảng 70% bệnh nhân lupus có triệu chứng 
da. Có 3 dạng tổn thương da: mạn tính (ban dạng 
đĩa), bán cấp và cấp tính. Tổn thương ban dạng đĩa 
có thể mọc dày từng mảng đỏ trên da. Tổn thương 
da bán cấp biểu hiện là các mảng đỏ, vảy da với 
các hình thù khác nhau. Tổn thương da cấp tính là 
các ban đỏ, điển hình là ban hình cánh bướm ở sống 
mũi và hai bên má, nhạy cảm với ánh nắng. Ban này 
có ở 30-60% bệnh nhân lupus. Đi kèm với các tổn 
thương khác như rụng tóc, loét miệng và mũi.
- Các tổn thương da xuất hiện hoặc xấu đi khi phơi 
ra nắng (nhạy cảm với ánh sáng).
- Đau khớp: trong đợt bệnh phát hay gặp đau cơ, 
đau các khớp nhỏ của bàn tay-cổ tay, cứng khớp 
và phù. Thường không dẫn đến giảm khả năng vận 
động hay hủy hoại khớp.
- Các ngón tay, ngón chân trắng ra hay xanh tái khi 
bị lạnh hoặc trong các thời kỳ tâm trạng căng thẳng 
- Stress (hiện tượng Raynaud).
- Khó thở.
- Đau ngực.
- Khô mắt.
- Huyết học: thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu 

BỆNH LUPUS
BAN ĐỎ HỆ THỐNG ThS BS Lê Bảo Lệ
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cầu ảnh hưởng đến đông máu gây tăng đông, tăng nguy cơ tắc 
mạch máu.
- Tim: tổn thương tại nhiều nơi khác nhau của tim như xơ hóa 
màng ngoài tim, viêm cơ tim, tổn thương van hai lá, van 3 lá.
- Phổi: gây tràn dịch màng phổi do viêm, viêm phổi mô kẽ, tăng 
áp lực động mạch phổi, thuyên tắc phổi, xuất huyết phổi.
- Thận: bệnh nhân có thể tiểu máu hoặc tiểu đạm. Các tổn thương 
thận cấp hoặc mạn tính đều có thể tiến triển thành viêm thận 
lupus, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận nhân tạo.
- Thần kinh: biểu hiện tâm thần kinh là do tổn thương lan tới hệ 
thần kinh trung ương và ngoại biên. Biểu hiện bao gồm: đau 
đầu, rối loạn nhận thức, co giật, lo âu, trầm cảm.
- Sinh sản: lupus có thể làm tăng tỷ lệ thai chết lưu và sẩy thai. 
Nhìn chung tỷ lệ thai sống ở bệnh nhân lupus khoảng 72%. Tiên 
lượng không tốt cho những người mang thai có đợt lupus bùng 
phát. Lupus sơ sinh (ở trẻ có người mẹ mắc bệnh lupus và khi 
sinh ra có triệu chứng của lupus), thường có biểu hiện ban đỏ da 
dạng đĩa, đôi khi nặng trẻ có thể có các bất thường như rối loạn 
nhịp tim (blôc tim) hoặc gan lách to. Tiên lượng: lupus sơ sinh 
thường lành tính và tự khỏi.

CHẨN ĐOÁN 

KIẾN THỨC Y KHOA
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Lupus dạng đĩa

Lupus hình cánh bướm

Lupus điển hình gặp ở mặt và bàn tay vì các 
vùng này thường phơi ra ánh nắng. Tuy bị 
ảnh hưởng nhưng khớp đốt bàn-ngón tay, 
khớp liên đốt gần và khớp liên đốt xa được 

‘miễn trừ’

Tiêu chuẩn lâm 
sàng 

Tiêu chuẩn cận lâm sàng

Lupus da cấp 1. Nghiệm pháp ANA(1)
Lupus da mạn 2. Nghiệm pháp Anti - 

dsDNA(2)
Loét miệng, mũi 3. Kháng thể Anti-Smith(3)
Rụng tóc không có 
sẹo

4. Kháng thể kháng 
phospholipid

Viêm khớp 5. Giảm các protein bổ 
thể C3,C4

Viêm thanh mạc 6. Nghiệm pháp 
Coombs trực tiếp (4)

Tổn thượng thận
Tổn thương thần kinh
Thiếu máu huyết tán
Giảm bạch cầu 
Giảm tiểu cầu
Chẩn đoán có Lupus ban đỏ toàn thân khi có 
≥ 4 tiêu chuẩn (có ít nhất 1 tiêu chuẩn 
lâm sàng và 1 tiêu chuẩn cận lâm 
sàng) hoặc bệnh thận lupus được chứng 
minh trên sinh thiết kèm với ANA hoặc 
anti-dsDNA.
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Hình 2
Các thành phần giải phẫu đi ngang qua

góc giữa ĐMMTTT và ĐMCB

Theo tiêu chuẩn SLICC 
2012 (2012 Systemic Lupus 
International Collaborating 
Clinics – Các Chuyên khoa 
Cộng tác Quốc tế về Lupus 
Toàn thân năm 2012):
(1) Nghiệm pháp ANA - nghiệm 
pháp đầu tiên giúp đánh giá 
một người bị các rối loạn tự 
miễn ảnh hưởng đến nhiều mô 
và tạng khắp cơ thể (toàn thân) 
và rất hay được sử dụng làm 
1 trong các nghiệm pháp giúp 
chẩn đoán lupus.
(2) Nghiệm pháp anti-dsDNA-
nghiệm pháp được dùng cho 
chẩn đoán lupus ở người có 
nghiệm pháp ANA (+) và có các 
triệu chứng, dầu hiệu lâm sàng 
gợi ý 1 lupus. Các nghiệm pháp 
máu thí dụ như ELISA hay miễn 
dịch-huỳnh quang thường được 
dùng để phát hiện các kháng 
thể anti-dsDNA trong labô chẩn 
đoán.
(3) Kháng thể anti-Smith hiện 
diện trong một số trường hợp 
lupus và bệnh mô liên kết hỗn 
hợp (là sự kết hợp chồng chéo 
lên nhau giữa một số các bệnh – 
chủ yếu là lupus, bệnh cứng da 
và viêm đa cơ).
(4) Nghiệm pháp Coombs trực 
tiếp. Nghiệm pháp này bất 
thường (khi dương tính) có nghĩa 
là bạn có các kháng thể hoạt 
động chống lại các hồng cầu 
của bạn. Điều này có thể xảy ra 
khi bạn mắc các bệnh như thiếu 
máu tán huyết tự miễn, thiếu máu 
tán huyết do thuốc, bệnh lupus 
ban đỏ toàn thân…

NGUYÊN NHÂN
Lupus xảy ra khi hệ miễn dịch 
của bạn tấn công vào các mô 
lành mạnh của chính cơ thể bạn. 
Một người có khuynh hướng di 
truyền lupus có thể sẽ phát triển 
thành bệnh khi tiếp xúc với một 
yếu tố nào đó trong môi trường 
để gây ra lupus. Tuy nhiên, các 
nguyên nhân của lupus trong đa 
số trường hợp là chưa được biết. 
Một số yếu tố khởi phát lupus có 
khả năng là:

- Ánh nắng mặt trời. Phơi nắng 
có thể gây ra các tổn thương da 
của lupus hay làm khởi phát một 
đáp ứng bên trong ở người dễ 
mắc bệnh (người nhạy cảm).
- Các nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn 
có thể mở đầu lupus hay gây ra 
tái phát lupus cho một số người.
- Các thuốc. Lupus có thể được 
khởi phát bởi một vài loại thuốc 
chống động kinh, các thuốc 
chữa huyết áp và các kháng 
sinh. Ở người bị lupus do thuốc, 
thường sẽ hết các triệu chứng khi 
họ ngừng thuốc.

YẾU TỐ NGUY CƠ
- Giới: Lupus gặp nhiều hơn ở 
nữ.
- Tuổi: Tuy có thể gặp ở mọi lứa 
tuổi nhưng lupus thường gặp 
nhất là từ 15 đến 40 tuổi
- Chủng tộc: Lupus thường gặp 
hơn ở người Mỹ gốc Phi, người 
gốc Tây Ban Nha và người châu 
Á.

BIẾN CHỨNG
Tình trạng viêm của lupus có thể 
ảnh hưởng tới nhiều cơ quan của 
cơ thể:
- Thận: Lupus có thể gây ra tổn 
thương nghiêm trọng của thận 
và suy thận là một trong các 
nguyên nhân tử vong hàng đầu 
của lupus. Các dấu hiệu và triệu 
chứng về thận bao gồm: ngứa 
khắp nơi, đau ngực, buồn nôn, 
nôn và phù chân.
- Não và thần kinh trung ương: 
Lupus có thể gây ra nhức đầu, 
chóng mặt, thay đổi hành vi, 
chứng ảo giác và cả đột quỵ hay 
động kinh. Nhiều người bị các 
vấn đề về trí nhớ, khó diễn đạt 
các ý nghĩ.
- Máu và mạch máu: Có thể bị 
thiếu máu, tăng nguy cơ chảy 
máu hay đông máu và viêm 
thành mạch.
- Phổi: Lupus làm tăng nguy cơ 
viêm màng phổi, có thể gây đau 
khi thở. Cũng làm cho dễ bị viêm 
phổi.
- Tim: Lupus có thể gây viêm cơ 
tim, viêm màng ngoài tim, gây 

nguy cơ bệnh tim-mạch và các 
cơn đau tim.
- Có thể làm tăng: nhiễm khuẩn 
(vì điều trị lupus làm yếu hệ miễn 
dịch), ung thư, hoại tử vô mạch 
của xương nhất là khớp háng 
(xảy ra khi giảm cấp máu cho 
xương).
- Biến chứng khi thai nghén: 
Lupus làm cho dễ sẩy thai, cao 
huyết áp (tiền sản giật) và đẻ 
non. Để giảm các biến chứng 
này, người ta khuyến cáo nên 
trì hoãn việc có thai cho đến khi 
bệnh đã kiểm soát được ít nhất 
6 tháng.

ĐIỀU TRỊ
Hiện chưa có phương pháp chữa 
khỏi hoàn toàn bệnh lupus. Mục 
tiêu điều trị hiện tại nhằm kiểm 
soát đợt phát bệnh, giảm nhẹ 
triệu chứng cho bệnh nhân. Các 
thuốc thường dùng chữa lupus 
bao gồm:
- Các thuốc chống sốt rét. Ví dụ 
hydroxychloroquine cũng có tác 
dụng với lupus. Tác dụng phụ: 
khó chịu cho dạ dày, có thể gây 
tổn hại cho võng mạc mắt (ít 
gặp).
- Corticosteroids. Prednisone và 
các loại khác có tác dụng ức chế 
hệ miễn dịch trong lupus nhưng 
dùng kéo dài với liều cao có thể 
gây ra các tác dụng phụ như 
tăng cân, dễ bị thâm tím, xốp 
xương, cao huyết áp, đái tháo 
đường và tăng nguy cơ nhiễm 
khuẩn.
- Các thuốc ngăn cản miễn 
dịch (như cyclophosphomid, 
mycophenolate, azathioprine...) 
Có ích cho các trường hợp lupus 
nặng. Các tác dụng phụ có thể: 
tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, gây 
tổn hại gan, giảm khả năng sinh 
sản và tăng nguy cơ ung thư.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT
- Gặp bác sĩ của bạn đều đặn. 
Giúp đề phòng các đợt tái phát, 
giảm căng thẳng tâm lý, chế độ 
ăn và bài tập đề phòng biến 
chứng.
- Nghỉ ngơi và giấc ngủ đầy đủ.
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- Phải cẩn thận với ánh nắng mặt 
trời. Vì các tia cực tím có thể gây 
ra đợt phát ban, phải bảo vệ bằng 
cách đội mũ, mặc áo dài tay, quần 
dài. Bôikem chống nắng khi đi ra 
ngoài.
- Tập tành đều đặn. Giúp hồi phục 
sau đợt phát ban, giúp giảm nguy 
cơ đau tim, chống buồn phiền.
- Không hút thuốc.Vì hút thuốc làm 
nặng thêm hiệu quả của lupus lên 
hệ tim-mạch của bạn.
- Chế độ ăn lành mạnh. Ưu tiên 
dùng trái cây, rau củ quả toàn hạt.
- Các thuốc bổ sung:
  Dầu cá. Trong dầu cá có các acid 
béo omega-3 có ích cho người bị 
lupus. Tác dụng phụ của dầu cá: 
buồn nôn, ợ hơi, và mùi vị cá trong 
miệng.
  Vitamin D, calcium, chống viêm 
không steroid.

TIÊN LƯỢNG BỆNH
Tiên lượng cho những bệnh nhân 

lupus đã được cải thiện trong 
những năm gần đây. Nhiều bệnh 
nhân có triệu chứng nhẹ. 
Bệnh có xu hướng hoạt động trong 
một năm đầu sau chẩn đoán bệnh 
và ở bệnh nhân dưới 40 tuổi.
Nhiều phụ nữ có thể mang thai, 
sinh con khỏe mạnh. Tiên lượng 
khá tốt ở nhóm phụ nữ tuân thủ 
chế độ điều trị hợp lý và không có 
biến chứng tim hay thận nặng. Tuy 
nhiên, khi các kháng thể lupus tăng 
có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai.

LUPUS VÀ THAI NGHÉN
Phụ nữ lupus mang thai có các tỷ 
lệ sẩy thai và sinh non cao hơn 
so với dân số chung. Thêm vào 
đó, phụ nữ có kháng thể kháng 
phospholipid có nguy cơ sẩy thai 
cao, nhất là trong tam cá nguyệt 
thứ hai vì tăng nguy cơ tạo cục 
máu đông trong nhau thai. Bệnh 
nhân lupus có tiền căn bệnh thận 
có nguy cơ cao mắc tiền sản giật 

(tăng huyết áp với tình trạng tăng 
giữ nước trong tế bào hoặc trong 
các mô). Do đó, tư vấn mang thai 
và đặt kế hoạch khi nào mang 
thai là rất quan trọng. Lý tưởng là 
khi người phụ nữ bị lupus đã ổn 
định, không còn triệu chứng và đã 
ngưng các thuốc được ít nhất 6 
tháng, khi đó mới nên có thai. 
Một số phụ nữ có thể trải qua 
đợt cấp từ nhẹ đến trung bình lúc 
mang thai trong khi những người 
khác lại không bị. Đối với phụ nữ 
lupus mang thai, đặc biệt là những 
người sử dụng corticosteroids có 
nguy cơ của tăng huyết áp, đái 
tháo đường, rối loạn dung nạp 
đường và biến chứng thận, việc 
chăm sóc và dinh dưỡng tốt trong 
thai kỳ là rất cần thiết. Đồng thời 
cũng nên xem xét việc chuyển 
đơn vị chăm sóc tích cực trẻ sơ 
sinh tại thời điểm sinh nếu thấy 
em bé cần được chăm sóc đặc 
biệt về mặt y tế.
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Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài viết:
Bệnh cứng da / Scleroderma; Bệnh lupus ban đỏ hệ thống / Systemic Lupus Erythematosus; Bệnh mô liên kết hỗn hợp / 
Mixed Connective Tissue Disease / Compliment; Chứng phát ban / Rash; Nghiệm pháp ANA / Antinuclear Antibody Test; 
Nghiệm pháp Anti – dsDNA / Anti – double stranded DNA test; Nghiệm pháp Coombs trực tiếp / Direct Coombs test; Viêm 
thành mạch / Vasculitis.
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TUỔI NÀO ĐƯỢC XẾP VÀO 
NGƯỜI CAO TUỔI
Hiện nay, người cao tuổi thuộc về 
một phân đoạn tăng lên nhanh 
nhất trong dân số thế giới. Năm 
2008 số người trên thế giới có tuổi 
≥ 65 vào khoảng 506 triệu người 
và dự đoán đến năm 2040 sẽ tăng 
lên 1,3 tỷ. Ở Hoa Kỳ, năm 2008 
người ta tính có 38,9 triệu người 
tuổi ≥ 65, chiếm 12,8% toàn dân 
số. Trong phân đoạn dân số này, 
có 5,7 triệu người tuổi ≥ 85 (được 
gọi là những người “tuổi rất cao”) 
và con số này đang gia tăng. Đa số 

các nước phát triển ở châu Âu công 
nhận tuổi sinh lý ≥ 60 - 65 có thể 
được xếp vào nhóm người cao tuổi. 

TÌNH HÌNH ĐAU Ở NGƯỜI 
CAO TUỔI
Có thể chia đau thành hai loại: đau 
cấp tính và đau mạn tính. Đau cấp 
tính là đau mới xuất hiện, có cường 
độ mạnh, bao gồm: đau sau phẫu 
thuật, đau sau chấn thương, đau do 
bỏng, đau trong sản khoa... Đau 
mạn tính là chứng đau dai dẳng, 
tái đi tái lại nhiều lần. Tỷ lệ đau 
mạn tính ở người cao tuổi trong các 

nghiên cứu gần đây là 13 - 53%, 
trong đó 2/3 số người cao tuổi này 
có mức độ đau từ trung bình đến 
nặng. 
Đau mạn tính ở người cao tuổi có 
thể định nghĩa là “một cảm giác 
khó chịu hoặc một trải nghiệm về 
cảm xúc kết hợp với một tổn thương 
mô có thực được mô tả thành lời và 
thời gian bị đau ≥ 3 tháng”. Hậu 
quả của tình trạng đau này là các 
hoạt động trong đời sống hàng 
ngày bị suy yếu cùng với đi lại khó 
khăn, trầm cảm và căng thẳng về 
kinh tế do lo lắng cho sức khỏe. 

BS CKI Cao Thanh Ngọc

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU Ở

NGƯỜI CAO TUỔI
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ĐÁNH GIÁ ĐAU VÀ THĂM KHÁM THỰC THỂ
Điều trị đau bắt đầu bằng tìm nguyên nhân dẫn tới đau là từ đâu và làm 
sao để có thể chấm dứt nó, những phương án xử trí nào là tốt nhất cho 
một người cụ thể. Tuy nhiên, việc đánh giá này ít khi đơn giản đặc biệt ở 
người cao tuổi vì đau ở người cao tuổi thường phức tạp và chịu ảnh hưởng 
bởi nhiều yếu tố. Bên cạnh đó, việc thăm khám đau cho người quá cao 
tuổi hay có vấn đề về nhận thức cũng không kém phần phức tạp. Ngoài 
ra có những vấn đề khác như trầm cảm, tình trạng tâm lý, thiếu cộng tác, 
sức khỏe kém và trí nhớ kém ảnh hưởng vào. Do đó, việc đánh giá đau 
ở người cao tuổi cần phải đánh giá toàn diện dựa trên bệnh sử, tiền căn, 
thăm khám lâm sàng và lựa chọn công cụ đánh giá đau thích hợp.
Bệnh sử đau: các đặc điểm của đau; tác động đến các hoạt động hàng 
ngày như ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo, những công việc nhẹ như mua 
sắm, tiêu tiền, làm thức ăn; quan niệm và thái độ của người bệnh về đau. 
Bên cạnh đó, cần hỏi về sự hỗ trợ của người thân và xã hội.
Tiền căn bệnh lý nội ngoại khoa, rối loạn tâm thần, thuốc đã và đang 
sử dụng…
Thăm khám lâm sàng: vị trí đau, hệ cơ quan ảnh hưởng, khả năng 
hoạt động hàng ngày, chức năng tâm thần. 
Lựa chọn công cụ đánh giá đau thích hợp:
Đối với người cao tuổi bình thường hoặc suy giảm nhận thức nhẹ thì việc 
đánh giá đau có thể dựa vào lời khai của người bệnh thông qua các thang 
điểm đánh giá đau như Thang điểm phân theo thị giác, Thang điểm bằng 
lời nói, Thang điểm các BỘ MẶT đánh giá…
Đối với người cao tuổi suy giảm nhận thức trung bình – nặng thì việc đánh 
giá đau cần phải dựa vào quan sát trực tiếp của bác sĩ hoặc khai thác từ 
người chăm sóc. Ngoài ra, có thể áp dụng thang điểm đánh giá đau dành 
cho người sa sút trí tuệ PAINAD dựa trên đánh giá cách thở, lời nói, vẻ mặt, 
ngôn ngữ cơ thể…

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DÙNG THUỐC Ở 
NGƯỜI CAO TUỔI
Theo thời gian, một số các cơ quan và các mô đã suy giảm chức năng 
đáng kể, do vậy dễ dẫn đến hiện tượng chậm đáp ứng rồi lại đáp ứng quá 
mạnh (nghĩa là liều điều trị rất gần với liều độc).
Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh phối hợp, dùng thuốc điều trị bệnh 
này có thể làm nặng thêm bệnh kia. Hơn nữa, việc điều trị nhiều loại bệnh 
cùng lúc sẽ dễ dẫn đến tương tác thuốc có hại.
Về hấp thu thuốc: Bộ máy tiêu hóa của người cao tuổi có nhiều thay đổi do 
giảm số lượng các tế bào hấp thu kèm theo giảm nhu động ruột cũng như 
giảm lượng máu tuần hoàn đến ruột dẫn đến việc hấp thu trở nên khó khăn 
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Đau cũng có thể liên quan với các 
biến chứng kết hợp với mất phản xạ 
có điều kiện, dáng đi bất thường, 
các tai nạn và suy giảm nhận thức.
Tỷ lệ đau dai dẳng tăng theo tuổi. 
Nguyên nhân gây đau mạn tính 
ở người cao tuổi thường do thoái 
hóa khớp, đau lưng, đau do loãng 
xương, đau do bệnh lý thần kinh, 
đau do ung thư… Đa số người cao 
tuổi không được điều trị đau đầy 
đủ. Trong số này: 21% thuộc nhóm 
tuổi 65 – 74, 26% thuộc nhóm tuổi 
75 – 84 và 30% thuộc nhóm tuổi ≥ 
84 không được điều trị giảm đau 
đầy đủ. 
Do những thay đổi cơ chế đau liên 
quan đến tuổi như giảm số lượng 
và chức năng các thụ thể đau ở da 
nên người cao tuổi nhận thức đau 
chậm và trễ hơn so với người trẻ và 
sự thích nghi với các kích thích đau 
cũng giảm hơn so với người trẻ. 
Đau ở người cao tuổi có xu hướng 
ít thay đổi, cường độ đau từ trung 
bình đến nặng, kéo dài nhiều năm 
tháng, đau tại nhiều chỗ và do nhiều 
yếu tố tác động. Triệu chứng đau ở 
người cao tuổi có thể không điển 
hình, không rõ ràng và phản ứng 
của họ với đau cũng chậm chạp. 
Bản thân nhiều người cao tuổi có 
quan niệm “đau nhức là điều bình 
thường ở người cao tuổi” làm cho 
họ có tâm lý chịu đựng. Việc phát 
hiện và xử trí đau mạn tính ở người 
cao tuổi do đó không được thỏa 
đáng, dẫn đến những hậu quả xấu 
như: giảm chất lượng cuộc sống, 
rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, lo âu, 
lạm dụng thuốc, suy dinh dưỡng, 
thậm chí tăng nguy cơ tàn phế… 
Theo một nghiên cứu, 66% người 
cao tuổi nằm nhà dưỡng lão bị đau 
mạn tính và khoảng một nửa trong 
số đó (34%) không được các y bác 
sĩ chăm sóc phát hiện.
Một thống kê của nước Anh cho 
biết chi phí điều trị đau lưng hàng 
năm xấp xỉ 12,3 tỉ đô la. Do đó, 
việc sử dụng thuốc giảm đau hợp lý 
không chỉ giúp điều trị bệnh lý, cải 
thiện chất lượng cuộc sống mà còn 
góp phần giảm gánh nặng kinh tế 
cho gia đình và xã hội.
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và chậm chạp hơn, trong khi thuốc 
lưu lại trên đường tiêu hóa lâu hơn 
sẽ dễ gây ra các biến chứng trên 
đường tiêu hóa.
Về phân phối thuốc: khối lượng các 
mô ở người cao tuổi giảm, khối 
lượng nước giảm mà khối lượng 
mỡ nói chung lại tăng lên. Do vậy 
các thuốc tan trong nước sẽ bị tăng 
nồng độ; còn các thuốc tan trong 
mỡ sẽ bị chậm khởi đầu, nhưng lại 
tăng thời gian tác dụng dễ dẫn đến 
tích lũy gây độc. Khi tuổi cao, loại 
protein chịu trách nhiệm vận chuyển 
thuốc trong máu giảm xuống nên 
lượng thuốc lưu hành tự do trong 
cơ thể sẽ tăng lên mà đây chính là 
dạng hoạt động của thuốc. Chính 
vì vậy, cùng một liều sử dụng như 
người trẻ nhưng với người cao tuổi 
có thể gây tăng quá mức tác dụng 
dẫn tới nhiều biến chứng.
Về chuyển hóa và thải trừ thuốc: 
thuốc được thải trừ qua gan và thận 
là chủ yếu, nhưng ở người cao tuổi, 
khối lượng gan và thận đều giảm; 
lượng máu đến cũng giảm do vậy 
ảnh hưởng tới chuyển hóa thuốc; 
dễ dẫn đến tích lũy và gây độc.

NGUYÊN NHÂN LÀM TĂNG 
TỶ LỆ TAI BIẾN KHI DÙNG 
THUỐC Ở NGƯỜI CAO TUỔI
Người cao tuổi thường hay đau ốm 
đặc biệt mắc một lúc nhiều bệnh, 
do đó, thường phải dùng thuốc 
nhiều hơn người trẻ tuổi, thì càng 
dễ bị tai biến do thuốc.
Do mắc một số bệnh mạn tính mà 
các bệnh này đòi hỏi sử dụng nhiều 
loại thuốc nên dễ bị tương tác thuốc.
Người cao tuổi thường quá lo lắng 
về tình trạng sức khỏe nên thường 
dùng thêm thuốc ngoài thuốc đã 
được chỉ định.
Người cao tuổi do trí tuệ giảm sút 
thường hay nhầm lẫn trong sử dụng 
thuốc, đặc biệt về liều lượng và số 
lần dùng thuốc. Một số người cao 
tuổi có thói quen để dành thuốc, cất 
trong những gói hoặc chai lọ không 
nhãn, một thời gian sau lại đem ra 
dùng nhưng do không nhớ rõ nên 
đã có những trường hợp bị tai biến 
do uống nhầm thuốc.

Có nhiều thuốc bình thường trở nên 
nguy hiểm đối với người cao tuổi vì 
những thay đổi sinh lý của tuổi già 
như đã nói ở trên.

ĐIỀU TRỊ ĐAU CHO NGƯỜI 
CAO TUỔI

Mặc dù có một số thuốc giảm đau 
an toàn cho người cao tuổi, các 
bác sĩ vẫn phải thận trọng đặc 
biệt khi chỉ định dùng thuốc giảm 
đau. Người cao tuổi chuyển hóa 
các thuốc giảm đau không giống 
với người trẻ. Thí dụ, vì các thận 
nhỏ dần theo tuổi tác, sự giảm tưới 
máu làm giảm hiệu quả của lọc 
thận đưa đến chậm đào thải thuốc. 
Ngoài ra, gan bị giảm khối lượng 
và giảm tưới máu theo tuổi tác nên 
gan cứng hơn và phân giải kém 
hơn một số loại thuốc. 
Một đánh giá đau toàn diện bao 
gồm: nắm vững bệnh sử, thăm 
khám thực thể thấu đáo và toàn 
diện, làm các xét nghiệm và các 
hình ảnh học cần thiết. Thầy thuốc 
điều trị đau phải luôn cập nhật các 
thông tin mới nhất về dược lý học 
và các thay đổi sinh lý ở người cao 
tuổi. Người cao tuổi tăng khối lượng 
mỡ, giảm khối lượng cơ bắp và 
giảm lượng nước của cơ thể, tất cả 
những điều này đều có ảnh hưởng 
quan trọng đến sự phân phối thuốc 
trong cơ thể. Cytochrome P-450 là 
những protein có chứa heme (heme 
là phần hemoglobine có chứa sắt) 

có thể giúp dự đoán tình trạng suy 
sụp của người cao tuổi. Người cao 
tuổi có nhiều bệnh nên thường phải 
dùng đồng thời nhiều loại thuốc  
(đa dược phẩm), điều này có thể 
gây ra tác dụng độc hại. Cho nên 
đối với người cao tuổi, một tiếp cận 
đa ngành được khuyến cáo, trong 
đó chủ yếu là điều trị thuốc đi kèm 
với các biện pháp khác.
Đứng trước những thách thức này, 
thuốc dùng cho người cao tuổi 
thường được khuyến cáo bắt đầu 
với liều thấp nhất có thể và sau đó 
sẽ tăng liều nếu cần thiết.  

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ TRÍ 
ĐAU Ở NGƯỜI CAO TUỔI
Đối với người cao tuổi, một tiếp 
cận đa ngành được khuyến cáo để 
có thể lựa chọn cách xử trí tối ưu: 
(1) điều trị thuốc hay được sử dụng 
nhất, (2) hỗ trợ tâm lý, (3) phục hồi 
cơ thể và (4) các phương pháp can 
thiệp. Ở đây chúng tôi chỉ xin đề 
cập đến điều trị thuốc là vấn đề 
trung tâm và cơ bản nhất.

ĐIỀU TRỊ THUỐC
Sơ lược về các loại thuốc 
giảm đau:
Thuốc giảm đau được bác sĩ chỉ 
định sử dụng cho người bệnh 
thường dựa trên bậc thang thuốc 
giảm đau theo khuyến cáo của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO)                  
Bậc 1: dùng thuốc giảm đau không 
phải opioid như paracetamol, acid 
acetylsalicylic (aspirin) và thuốc 
chống viêm không steroid (gọi tắt là 
các NSAID). Các thuốc này thường 
được dùng để điều trị cơn đau từ 
nhẹ đến trung bình.
Bậc 2: phối hợp thuốc loại 
opioid yếu (codeine, tramadol) với 
paracetamol, thuốc viêm không 
steroid hoặc thuốc giảm đau hỗ trợ; 
thích hợp cho điều trị các cơn đau 
cường độ trung bình. 
Bậc 3: dùng thuốc giảm đau 
loại opioid mạnh như morphine, 
hydromorphone, methadone...; để 
điều trị các cơn đau nghiêm trọng, 
dữ dội và hoặc không có đáp ứng 
với các thuốc giảm đau bậc 1 và 2.
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Acetaminophen
Acetaminophen là thành phần có 
hoạt tính của hơn 600 loại thuốc 
kê đơn và không kê đơn, bao gồm 
thuốc giảm đau, thuốc ho và thuốc 
cảm. Acetaminophen được xem 
là thuốc chọn lựa đầu tay đối với 
những trường hợp đau mạn tính, 
đặc biệt là đau cơ-xương-khớp nhờ 
tính hiệu quả và an toàn cao. Thuốc 
có thể sử dụng cho người có bệnh 
tim mạch, phụ nữ có thai và cho con 
bú, không hại dạ dày, không gây 
buồn ngủ. Không sử dụng thuốc ở 
bệnh nhân suy gan, thận trọng ở 
bệnh nhân giảm chức năng gan, 
nghiện rượu. Liều tối đa: 4g/24 
giờ. Tuy nhiên, ở người cao tuổi do 
chức năng các cơ quan suy giảm 
nên liều dùng thường thấp hơn.
Thuốc kháng viêm không 
steroid (NSAID)
Đây là nhóm thuốc được sử dụng 
tương đối rộng rãi, bao gồm các 
thuốc như meloxicam (Mobic®), 
celecoxib (Celebrex®), diclofenac, 
ibuprofen… và là nhóm thuốc có 
hiệu quả cao hơn acetaminophen 
trong kiểm soát đau mạn tính. Tuy 
nhiên, dùng thuốc quá liều có thể 
gây xuất huyết dạ dày. Nguy cơ 
này tăng lên đối với người trên 70 

tuổi, dùng nhiều loại NSAID, dùng liều cao NSAID, dùng kèm thuốc chống 
đông hoặc có tiền sử loét tiêu hóa. Để giảm nguy cơ tác dụng phụ trên 
tiêu hóa thì bác sĩ hay cho kèm thuốc bảo vệ dạ dày hoặc lựa chọn những 
thuốc ít có tác dụng phụ trên đường tiêu hóa thông qua những cơ chế đặc 
biệt như ức chế chọn lọc COX2…
Sử dụng thuốc NSAID có thể có tác dụng phụ như gây phù, tăng huyết áp 
nặng lên, tăng tạo huyết khối dẫn đến tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và 
đột quỵ. Để giảm tác dụng phụ trên tim mạch thì bệnh nhân không được 
sử dụng thuốc nhóm NSAID trong vòng 6 tháng sau 1 biến cố cấp tính như 
nhồi máu cơ tim/đột quỵ hoặc mới thực hiện các thủ thuật như đặt stent 
mạch vành. Khi có sử dụng aspirin thì dùng aspirin cách trên 2 giờ đối với 
dùng NSAID và dùng NSAID liều thấp, thời gian bán hủy ngắn.
Thuốc có thể gây hại cho thận hoặc khởi phát cơn hen ở những người có 
tiền sử hen phế quản. 
Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân sử dụng thuốc đều gặp những tác 
dụng phụ này. Nhiều bệnh nhân vẫn đạt được hiệu quả điều trị tối ưu mà 
không gặp tai biến đáng kể. Do đó, người bệnh cần phải được lựa chọn 
thuốc và theo dõi bởi bác sĩ để việc dùng thuốc được an toàn và hiệu quả.
Nhóm thuốc giảm đau gây nghiện (Nhóm opioid)
Nhóm opioid chia 2 loại là opioid yếu như codein, tramadol và nhóm 
opioid mạnh như morphin, methadon… Thuốc không được bán rộng rãi 
và được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ. Bệnh nhân đau từ trung bình 
đến nặng không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường cần cân nhắc 
sử dụng opioid. Đây là nhóm thuốc có thể gây buồn ngủ, mất thăng bằng 
và gây nghiện. Dùng quá liều một vài thuốc có thể gây suy hô hấp nặng 
hoặc thậm chí tử vong. 
Nguyên tắc và những điều cần chú ý khi dùng thuốc giảm 
đau ở người cao tuổi
- Thuốc giảm đau chỉ là điều trị triệu chứng, do đó cần kết hợp với điều trị 
nguyên nhân gây đau, phối hợp các biện pháp dùng thuốc và không dùng 
thuốc (như chườm nóng, chườm lạnh, xoa bóp, vật lý trị liệu)
- Bệnh nhân cần thông báo cho bác sĩ biết về những bệnh đã mắc trước 
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Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài:
Chứng mất trí / Dementia; Chứng giả mất trí / Pseudodementia; Cơn thiếu máu thoáng qua / Transient Ischemic Attack - TIA; 
Đa dược phẩm / Polypharmacy; Điều trị thuốc / Pharmacotherapy; Khớp thần kinh sợi nhánh / Dendritic synapse; Mất phản xạ 
có điều kiện / Deconditioning; Thang điểm bằng lời nói / Verbal Scale, Thang điểm các BỘ MẶT đánh giá đau / Faces Pain 
Rating Scale; Thang điểm đánh giá đau dành cho người sa sút trí tuệ / Pain Assessment IN Advanced Dementia- PAINAD; Thang 
điểm phân theo thị giác / Visual Analog Scale – VAS; Thay đổi dược động học / Pharmacokinetic change; Thay đổi dược lực 
học / Pharmacodynamic change; Thụ cảm tế bào / Cell receptor; Thuốc chặn beta / Beta blocker.

đây hoặc hiện tại và tất cả những 
loại thuốc mà họ đang dùng để 
tránh tương tác thuốc, ví dụ như 
sử dụng aspirin liều thấp sẽ không 
được dùng cùng với ibuprofen.
- Liều lượng thuốc giảm đau cho 
bệnh nhân cao tuổi phải bắt đầu 
với liều thấp, sau đó tăng dần liều, 
phải đánh giá lại thường xuyên để 
điều chỉnh liều giảm đau thấp nhất 
nhưng đạt hiệu quả cao nhất và 
các tác dụng phụ của thuốc thấp 
nhất. Để đạt được điều này, bệnh 
nhân không nên tự ý sử dụng thuốc 
hoặc sử dụng toa thuốc của bệnh 
nhân khác vì mức độ đau của mỗi 
người mỗi khác nhau, cơ địa của 
mỗi người bệnh cũng khác nhau. 
Do đó, bệnh nhân nên đến khám 
và sử dụng thuốc theo kê toa của 
bác sĩ. Người bệnh cũng không 
được sử dụng 1 toa thuốc kéo dài vì 
thấy có hiệu quả mà nên tái khám 
để bác sĩ chỉnh liều thuốc thích hợp 
theo từng giai đoạn của bệnh.
- Dùng đường uống là chính nhằm 
đơn giản hóa cách thức sử dụng. 
Tuy nhiên, cần chú ý lựa chọn 
những thuốc dễ sử dụng (thuốc có 
kích cỡ quá to sẽ gây khó nuốt), 
nhãn to để người cao tuổi dễ đọc, 
dễ lấy. Đối với những người hay 

quên hoặc bị sa sút trí tuệ cần phải 
có người nhà theo dõi và kiểm soát 
việc dùng thuốc.
- Cần phải theo dõi hiệu quả và 
tác dụng phụ của thuốc. Khám bác 
sĩ ngay khi có dấu hiệu bất thường 
hoặc định kỳ mỗi 2-4 tuần điều trị 
vì có những tác dụng phụ không 
có triệu chứng báo hiệu.
- Điều cần lưu ý là bệnh nhân không 
nên sử dụng thuốc giảm đau không 
rõ nguồn gốc hoặc các chế phẩm 
không rõ thành phần bên trong vì 
đôi khi những sản phẩm này có 
chứa corticoid. Corticoid giúp giảm 
đau nhanh, ăn được, ngủ ngon và 
giá tiền lại rẻ nên nhiều bệnh nhân 
ví như “thuốc tiên”. Tuy nhiên, khi 
đã sử dụng lâu dài thì người bệnh 
sẽ bị lệ thuộc corticoid với biểu hiện 
bên ngoài là béo thân người (bụng 
to), cơ tay chân teo nhỏ, da mỏng, 
xuất huyết ngoài da, rậm lông ở 
vài vị trí… và kèm theo nhiều biến 
chứng bên trong nguy hiểm như 
xuất huyết tiêu hóa, tăng huyết áp, 
đái tháo đường, loãng xương... 
Nếu người bệnh tự ý ngưng thuốc 
đột ngột sẽ bị suy thượng thận, 
tụt huyết áp và có thể dẫn đến tử 
vong. Tuy nhiên, một số trường hợp 
cần sử dụng corticoid thì bác sĩ sẽ 

chỉ định sử dụng và đạt hiệu quả 
tối ưu. Do đó, thuốc corticoid phải 
được chỉ định bởi bác sĩ vì chính 
bác sĩ trực tiếp khám mới biết được 
trường hợp nào không được dùng 
thuốc, trường hợp nào được dùng 
corticoid và dùng thuốc loại nào, 
liều lượng ra sao, thời gian sử dụng 
thuốc kéo dài bao lâu và theo dõi 
như thế nào trong quá trình điều trị, 
khi nào giảm liều, khi nào ngưng 
thuốc, chế độ ăn uống như thế nào 
trong thời gian dùng thuốc…

Tóm lại, mặc dù vấn đề điều trị 
đau ở người cao tuổi khá phức 
tạp nhưng việc kiểm soát đau hay 
dùng thuốc giảm đau ở người cao 
tuổi vẫn tương đối an toàn nếu như 
người bệnh tuân theo đúng các 
khuyến cáo và được chỉ định dùng 
thuốc, theo dõi việc dùng thuốc 
bởi bác sĩ chuyên khoa. Vì vậy, 
không có lý do gì ngăn cản việc sử 
dụng thuốc giảm đau ở người cao 
tuổi trừ khi có chống chỉ định bởi 
vì theo WHO và ISAP (Integrated 
Substance Abuse Programs - Các 
chương trình về Lam dụng và 
Nghiện thuốc tổng hợp) thì “GIẢM 
ĐAU LÀ QUYỀN CƠ BẢN CỦA 
CON NGƯỜI”.
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THUYÊN TẮC
HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH

UNG THƯ DẠ DÀY NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO? 
Ung thư dạ dày là nguyên nhân thông thường nhất đứng vào hàng thứ 
ba trong các tử vong do ung thư trên toàn thế giới. Theo số liệu của Tổ 
chức Y tế Thế giới năm 2012, có khoảng 952.000 trường hợp mới được 
chẩn đoán là ung thư dạ dày với khoảng 723.000 trường hợp tử vong 
do ung thư dạ dày. Số trường hợp ung thư dạ dày mới chẩn đoán ở 
châu Á nhiều gấp 4 lần ở châu Phi. Các nước Đông Á như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao nhất 
thế giới, vào khoảng 24,2 người / 100.000 người vào năm 2012, trong 
khi đó tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều tại các nước Âu-Mỹ. Những năm gần 
đây tỷ lệ mắc ung thư dạ dày trên toàn thế giới đang có xu hướng giảm 
dần nhờ có những thay đổi trong tập quán ăn uống và bảo quản thức 
ăn, cũng như những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị tiệt trừ H. pylori 
và chẩn đoán, điều trị ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm. Mặc dù vậy, 
việc điều trị ung thư dạ dày vẫn đang là một thách thức toàn cầu, đặc 
biệt là những trường hợp ung thư ở giai đoạn trễ. 
Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở Việt Nam chưa được thống kê chính xác, 
tuy nhiên được ước đoán là tương đương với các nước trong khu vực 
do chúng ta có nhiều đặc điểm tương đồng với Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc về chủng tộc, chế độ ăn mặn và thực phẩm ướp muối, tỷ lệ 
nhiễm H. pylori…
Các biểu hiện của ung thư dạ dày có thể gặp như: đau âm ỉ vùng 
thượng vị, đầy hơi, khó tiêu, ói sau ăn, nuốt nghẹn, đi cầu phân đen, 
sụt cân. Các biểu hiện này không đặc hiệu, có thể gặp trong các bệnh 
lý lành tính khác của dạ dày và đường tiêu hóa. Hơn nữa, nhiều trường 

UNG THƯ DẠ DÀY
CHẨN ĐOÁN SỚM ĐỂ ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ HƠN                                                                     BS Hồ Lê Minh Quốc
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hợp ung thư dạ dày không có triệu chứng cho đến khi bệnh tiến triển sang 
giai đoạn trễ. 
Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, ung thư dạ dày sẽ phát triển tại 
chỗ gây ra các biến chứng nặng như chảy máu tiêu hóa, thủng dạ dày, nôn 
ói và di căn xa dẫn đến tử vong.

TẠI SAO PHẢI TẦM SOÁT UNG THƯ DẠ DÀY?
Tiên lượng của ung thư dạ dày có liên quan chặt chẽ với giai đoạn của bệnh 
khi được chẩn đoán. Ung thư dạ dày sớm, khi này bệnh còn khu trú ở lớp 
niêm mạc và hạ niêm mạc, giúp cho tỷ lệ sống còn 5 năm tại nhiều trung tâm 
trên thế giới là trên 90%. Tầm soát ung thư tức khám nghiệm bệnh cho nhiều 
người khi họ chưa có triệu chứng. Ở các nước có tỷ lệ mắc bệnh cao ví dụ 
như Nhật Bản, việc tầm soát trong cộng đồng khi chưa có triệu chứng được 
nhất trí ủng hộ. Nhưng ở các nước phương Tây, việc tầm soát cho số đông 
không mang lại lợi ích về kinh tế nên ở đây người ta chỉ tiến hành khám và 
điều trị cho những người đã có triệu chứng cho nên số đông bệnh nhân ung 
thư dạ dày không được chẩn đoán sớm. Cũng vì các triệu chứng ung thư dạ 
dày thường không xuất hiện cho đến khi bệnh đã tiến triển nên ở Hoa Kỳ, chỉ 
có 1/5 số trường hợp ung thư dạ dày được phát hiện ở giai đoạn sớm, trước 
khi lan rộng sang các vùng khác của cơ thể.
Các khám nghiệm huyết thanh tìm các chỉ điểm sinh học ví dụ như pepsinogen, 
kháng thể kháng-Helicobacter pylori và gastrin đã được nghiên cứu đề có thể 
thay thế cho các biện pháp soi dạ dày, sinh thiết và chụp X Quang dạ dày. 
Người ta đi tìm bằng chứng về vai trò của H. pylori trong việc khởi xướng 
‘dòng thác’ Correa (hay còn gọi là ‘dòng thác’ tiền ung thư dạ dày) – đó là 
một chuỗi các sự kiện sinh ung kéo dài trong nhiều năm, tiến triển bậc thang 
từ viêm dạ dày hoạt động mạn tính, viêm teo dạ dày, chuyển sản ruột, loạn 
sản và cuối cùng là ung thư tuyến dạ dày. Sự thoái triển của các tổn thương 
tiền ung thư đã được xác nhận bằng việc tiệt trừ H. pylori. Tuy nhiên, người 
ta cũng chưa biết là điều này có hiệu quả trong việc đề phòng ung thư dạ 
dày cho cộng đồng có nguy cơ cao hay thấp.

BAN TIN THANG 11-2017.indd   13 1/18/2018   11:44:10 AM



14 www.bvdaihoc.com.vnBVÑHYD

KIẾN THỨC Y KHOA

UNG THƯ DẠ DÀY CÓ THỂ 
CHẨN ĐOÁN ĐƯỢC SỚM 
KHÔNG?
Ở các nước phương Đông, ung 
thư dạ dày rất thường gặp. Tầm 
soát một số lượng lớn trong cộng 
đồng giúp phát hiện nhiều trường 
hợp ở giai đoạn sớm có thể chữa 
khỏi. Nhờ đó có thể làm giảm số 
người chết do bệnh này gây ra, 
tuy nhiên điều này còn chưa được 
chứng minh.
Nhiều phương pháp được sử dụng 
trong tầm soát, ví dụ nội soi đường 
tiêu hóa trên hay còn gọi là nội 
soi thực quản-dạ dày-tá tràng. Kết 
quả điều trị ung thư dạ dày khác 
biệt rõ rệt giữa giai đoạn sớm và 
giai đoạn trễ của bệnh. Tại Nhật 
Bản và Hàn Quốc, những nơi có 
chương trình tầm soát ung thư dạ 
dày trên quy mô quốc gia, phần 
lớn người bệnh được chẩn đoán 
bệnh ở giai đoạn sớm, từ đó nhiều 
trường hợp đã được điều trị bằng 
các biện pháp xâm lấn tối thiểu 
với kết quả là tỷ lệ khỏi bệnh và 
chất lượng cuộc sống sau điều trị 
cao hơn hẳn so với phần còn lại 
của thế giới. Những trường hợp 
ung thư dạ dày được phát hiện rất 
sớm có thể được điều trị bằng kỹ 
thuật cắt niêm mạc thực hiện qua 
nội soi dạ dày, người bệnh đỡ 
phải chịu nhiều đau đớn do phẫu 
thuật cũng như các tác dụng phụ 
của hóa trị liệu. 
Các tỷ lệ sống còn thường được 
coi là cách làm chuẩn mực khi 
thảo luận về tiên lượng cho bệnh 

nhân. Tỷ lệ sống còn 5 năm được 
hiểu là tỷ lệ phần trăm của các 
bệnh nhân sống được ít nhất là 5 
năm sau khi chẩn đoán. Đương 
nhiên là có nhiều người sống lâu 
hơn 5 năm (và còn nhiều người 
nữa được chữa khỏi). Ngoài các 
tổn thương sớm hoặc muộn, có 
nhiều các yếu tố khác có thể ảnh 
hưởng đến kết quả điều trị ví dụ 
như: sức khỏe chung của họ, các 
bệnh kèm theo, vị trí của ung thư 
trong dạ dày, phương pháp điều 
trị và ung thư đáp ứng ra sao với 
điều trị.
Các tỷ lệ sống còn dưới đây lấy 
từ các Ủy ban nghiên cứu về 
Ung thư của Hoa Kỳ (AJCC) năm 
2010. Các giai đoạn ung thư lấy 
tại thời điểm chẩn đoán và không 
thay đổi theo thới gian. Các tỷ lệ 
sống còn theo giai đoạn ung thư 
dạ dày được điều trị phẫu thuật 
là như sau: gđ IA – 71%, gđ IB – 
57%, gđ IIA – 46%, gđ IIB – 33%, 
gđ IIIA – 20%, gđ IIIB – 14%, gđ 
IIIC – 9% và gđ IV -  4%.
Thời gian sống còn tương đối sau 
5 năm nói chung của ung thư dạ 
dày tại Hoa Kỳ vào khoảng 29%.
Tỷ lệ sống còn sau 5 năm của 
người bệnh ung thư dạ dày ở 
Nhật Bản thuộc nhóm được phát 
hiện trong chương trình tầm soát 
là 74-80%, so với chỉ 46-56% 
trong nhóm không được tầm soát. 
Tại Việt Nam, phần lớn người 
bệnh đến bệnh viện ở giai đoạn 
trễ khi khối u đã xâm lấn xung 
quanh hay di căn xa, hoặc đã có 

biến chứng nặng như chảy máu 
tiêu hóa, hẹp môn vị, thủng dạ 
dày… dẫn đến việc điều trị gặp 
nhiều khó khăn và hiệu quả điều 
trị thấp. 

NHỮNG AI CẦN ĐƯỢC TẦM 
SOÁT UNG THƯ DẠ DÀY?
Ung thư dạ dày thường xảy ra 
với tần suất cao nhất ở độ tuổi 
từ 50 đến 70, tuy nhiên hiện 
đang có xu hướng trẻ hoá. Dựa 
trên các nghiên cứu từ Nhật Bản, 
Hàn Quốc và Trung Quốc, người 
ta khuyến cáo những người trên 
60 tuổi nên được tầm soát định 
kỳ mỗi 2 năm, những người trên 
40 tuổi nên tầm soát mỗi 3 đến 5 
năm. Những người đã phẫu thuật 
cắt dạ dày hoặc nối dạ dày-hỗng 
tràng do bệnh lý lành tính của dạ 
dày cũng nên được tầm soát định 
kỳ sau phẫu thuật 15 đến 20 năm, 
do nguy cơ ung thư dạ dày gia 
tăng đáng kể ở những đối tượng 
này. Đối với người có các yếu tố 
nguy cơ ung thư dạ dày như có 
người thân trực hệ (cha, mẹ, anh, 
chị, em ruột) bị ung thư dạ dày, 
nhiễm H.pylori độc tính cao, bệnh 
đa polyp gia đình, bệnh thiếu 
máu ác tính… nên được tầm soát 
với khoảng cách thời gian ngắn 
hơn và độ tuổi thấp hơn. Việc tầm 
soát trên những đối tượng này nên 
được bác sĩ điều trị hướng dẫn tùy 
thuộc vào từng cá thể.

TẦM SOÁT UNG THƯ  DẠ 
DÀY BẰNG CÁC PHƯƠNG 
PHÁP NÀO?
Các biện pháp thường được sử 
dụng để tầm soát ung thư dạ dày 
bao gồm chụp X-quang dạ dày 
đối quang kép, nội soi đường 
tiêu hóa trên ± sinh thiết các tổn 
thương nghi ngờ ác tính.

Chụp X-quang dạ dày đối 
quang kép. Các tổn thương nhỏ 
như u sùi, ổ loét, nhiễm cứng thành 
dạ dày… có thể được phát hiện 
trong quá trình xem xét kỹ lưỡng 
những hình ảnh ghi nhận được. 
Những trường hợp nghi ngờ khi 
chụp X-quang sẽ được làm thêm 
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một số xét nghiệm chuyên sâu để 
xác định hoặc loại trừ chẩn đoán.

Nội soi đường tiêu hóa trên. 
Khảo sát qua một ống soi mềm 
được đặt qua đường miệng hoặc 
mũi. Những tổn thương nghi ngờ 
ung thư có thể được phát hiện qua 
quan sát kỹ lưỡng của bác sĩ nội 
soi kết hợp với các phương tiện 
hiện đại như ánh sáng dải hẹp, 
phóng đại hình ảnh... và được 
lấy mẫu sinh thiết để xác 
định chẩn đoán. Ngoài ra qua 
nội soi dạ dày người bệnh có thể 
được chẩn đoán có nhiễm H. 
pylori hay không, để quyết định 
điều trị tiệt trừ H. pylori khi có chỉ 
định, chẳng hạn như các trường 
hợp có nguy cơ cao của ung thư 
dạ dày.

Xét nghiệm pepsinogen-
huyết thanh. Pepsinogen (PG) 
do dạ dày sản xuất ra là tiền 
chất dạng không hoạt động của 
pepsin. Có 2 loại pepsinogen: 
PGI sản xuất tại vùng đáy và thân 
vị và PGII sản xuất tại tất cả các 
vùng của dạ dày. Người bệnh 
được lấy mẫu máu để đo nồng 
độ pepsinogen (PG) trong huyết 
thanh. Nồng độ pepsinogen trong 
máu giảm trong bệnh lý viêm teo 
dạ dày. Khám nghiệm PG ở những 
người có nguy cơ cao (tuổi, bệnh 
sử gia đình, địa dư, khó chịu vùng 
thượng vị…) có thể có hữu ích. 
Ung thư dạ dày có thể tầm soát 
trên cơ sở tăng G-17 huyết thanh, 
giảm rõ rệt của PGII và của tỷ lệ 
PGI/PGII (viết tắt là PGR)- trong 
huyết thanh. Nhiễm H. pylori có 
liên quan với sự thay đổi của nồng 
độ PG. 

Gastrin-huyết thanh. Gastrin 
là một yếu tố tăng trưởng quan 
trọng của đường tiêu hóa. Gastrin 
sinh ra từ các tế bào G ở vùng 
hang vị của dạ dày khi người 
ta ăn, kích thích sự bài tiết acid 
từ các tế bào thành của dạ dày. 
Gastrin-17 là thành phần dồi dào 
nhất tuần hoàn trong máu ngoại 
vi. Các thuốc ức chế bơm proton 

(PPIs) làm giảm tiết acid rất mạnh 
đưa đến tăng gastrin-huyết thanh 
(cơ chế bù). Omeprazole (một loại 
thuốc PPIs) làm cho gastrin-huyết 
thanh tăng lên từ 2 đến 6 lần ở 
80%-100% các bệnh nhân điều trị 
lâu dài.
G-17 tăng đáng kể trong ung 
thư dạ dày. Gastrin kích thích 
sự tăng trưởng của ung thư dạ 
dày thông qua các thụ thể của 
cholecystokinin-B (các thụ thể 
CCK-B) có biểu lộ quá mức trong 
căn bệnh này. Các mức độ của 
gastrin-huyết thanh cũng có thể 
tăng cao thứ phát sau sử dụng 
lâu dài các thuốc ức chế bơm 
proton, sau viêm teo dạ dày, sau 
nhiễm Helicobacter pylori hoặc 
do gastrin sản xuất từ chính các 
tế bào biểu mô của ung thư dạ 
dày. Các chiến lược nhằm phá 
vỡ sự tương tác của gastrin tại thụ 
thể CCK-B có thể cung cấp một 
phương pháp mới có nhiều hứa 
hẹn trong điều trị ung thư dạ dày 
và một số ung thư khác của đường 
tiêu hóa.

Tóm lại PGII, PGR giảm thấp và 
G-17 tăng cao trong huyết thanh 
là các chỉ điểm sinh học của viêm 
teo dạ dày vùng hang vị và của 
ung thư dạ dày, các thử nghiệm 
này có thể sử dụng để tầm soát 
ung thư dạ dày; PGII là yếu tố 

nguy cơ độc lập đối với ung thư 
dạ dày; PGI, theo một số công 
trình, không có liên quan rõ rệt với 
nguy cơ ung thư dạ dày; Nhiễm 
H. pylori có liên quan đến sự thay 
đổi của mức độ PG-huyết thanh; 
Nhiễm H. pylori và viêm teo dạ 
dày là những yếu tố nguy cơ độc 
lập của ung thư dạ dày.

Các chỉ điểm sinh học mới 
lấy từ máu dùng trong phát 
hiện ung thư dạ dày
Phát hiện sớm và kiểm tra có 
hiệu quả các động thái của u là 
những điều kiện tiên quyết để làm 
giảm các tỷ lệ mắc bệnh và tử 
vong, giúp cải thiện việc điều trị 
bệnh nhân ung thư dạ dày. Việc 
thử các chỉ điểm sinh học lấy từ 
máu để phát hiện ung thư dạ dày 
giai đoạn sớm có liên quan mật 
thiết với các chương trình tầm 
soát trong cộng đồng, giúp 
cho việc điều trị có hiệu quả, 
dự báo các tái phát và đánh 
giá tính đa dạng về di truyền 
của u. Các nghiên cứu hiện nay 
về các chỉ điểm sinh học của 
ung thư dạ dày lấy từ máu đã 
nhận biết được nhiều các phân 
tử kết hợp trong ung thư, bao 
gồm các loại protein, các 
tự kháng thể chống lại các 
kháng nguyên của u, các 
đoạn DNA ngoài tế bào, 
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Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài viết: Các đoạn DNA ngoải tế bào / Cell-free DNAs; Các 
túi ngoại tế bào xuất phát từ ung thư / Cancer-derived extracellular vesicles; Cắt bỏ tại chỗ rộng / Wide local Excision – WLE;  
‘Dòng thác’ Correa / Correa’s cascade; Dự phòng bằng thuốc / Chemoprevention; RNA không mã hóa / Non-coding RNAs; 
RNA thông tin / Messenger RNA (mRNA); Thụ thể CCK-B / Cholecystokinin B receptor (CCK-B receptor); Tỷ lệ pepsinogen / 
Pepsinogen ratio (PGR); Yếu tố Cag A / Cag A factor (cytotoxin-associated gene A).

các mRNAs và nhiều loại 
RNAs không mã hóa, các 
tế bào u lưu thông và các 
túi ngoại tế bào xuất phát 
từ ung thư. Mỗi loại chỉ điểm 
sinh học này cung cấp cho chúng 
ta một thông tin khác nhau về 
tình trạng bệnh, có những thuận 
lợi và bất lợi khác nhau và có 
lợi ích lâm sàng khác biệt.
Nói chung các kỹ thuật chẩn 
đoán (như nội soi dạ dày, sinh 
thiết chẩn đoán, chụp barium 
dạ dày) cùng với nhiều chất chỉ 
điểm sinh học đã được sử dụng 
trong tầm soát ung thư dạ dày, 
tuy nhiên hiện vẫn chưa có được 
các xét nghiệm chuẩn mực đủ 
tin cậy. Việc lựa chọn biện pháp 
tầm soát còn phụ thuộc rất nhiều 
vào tần suất mắc bệnh, điều 
kiện kinh tế của địa phương, 
trang thiết bị và khả năng của 
nhân viên y tế tại các cơ sở y tế. 

ĐỀ PHÒNG UNG THƯ DẠ 
DÀY
Các biện pháp đề phòng 
chính yếu và thứ yếu
Mục đích lý tưởng cuối cùng  
của đề phòng ung thư dạ dày là 
giảm thiểu tỷ lệ mắc ung thư và 
tỷ lệ tử vong. Đề phòng ung thư 
dạ dày bao gồm các chiến lược 
đề phòng chính yếu và thứ yếu. 
Đề phòng chính yếu bao gồm: 
tránh xa các chất sinh ung đã 
được biết, tăng cường các cơ 
chế phản vệ của mình, thay đổi 
nề nếp sinh hoạt cùng với việc 
phòng bệnh bằng thuốc. Đối với 
các ung thư liên quan đến nhiễm 
khuẩn, tiệt trừ yếu tố gây bệnh 
cũng được coi là cách đề phòng 
chính yếu. Chiến lược đề phòng 

chính yếu bao gồm các phương 
pháp dịch tễ và các phương 
pháp dùng thuốc. Phương pháp 
dịch tễ làm giảm tỷ lệ ung thư 
và tử vong bằng cài thiện nếp 
sống thông qua việc loại trừ các 
yếu tố gây bệnh và bổ sung các 
thuốc chống ung thư. Mục đích 
của phương pháp dùng thuốc 
là trực tiếp tiệt trừ các vi sinh 
vật gây bệnh và làm ức chế sự 
phát triển của ung thư. Tiệt trừ 
H. pylori bằng các thuốc diệt 
khuẩn, các thuốc kháng viêm 
không steroid.
Đề phòng thứ yếu bao gồm: tầm 
soát và điều trị các tổn thương 
tiền ung thư hay các ung thư 
giai đoạn sớm. Điều trị các ung 
thư giai đoạn sớm cũng có thể 
coi là biện pháp đề phòng thứ 
ba, nghĩa là theo dõi các bệnh 
nhân mà bệnh tình đã được xác 
nhận. 

Dự phòng bằng thuốc 
Dự phòng bằng thuốc có thể 
là nền tảng quan trọng trong 
việc xử trí ung thư dạ dày trong 
tương lai, đặc biệt là việc điều 
trị tiệt trừ H. pylori. Người ta đã 
thừa nhận là ung thư dạ dày 
kể cả typ ruột và typ lan tỏa 
có đa số các trường hợp phát 
triển ở lớp niêm mạc của dạ 
dày bị nhiễm H. pylori, và ung 
thư dạ dày rất ít khi xuất hiện ở 
lớp niêm mạc dạ dày không bị 
viêm. Do đó H. pylori được coi 
là tác nhân có ý nghĩa trong sự 
phát triển của ung thư dạ dày. 
Một số yếu tố độc hại của H. 
pylori và một số hiện tượng đa 
hình thái di truyền được biết là 
có ảnh hưởng đến loét và ung 

thư dạ dày. Các giống H. pylori 
cagA-dương được xác nhận là 
sự kết hợp có ý nghĩa với ung 
thư dạ dày. 
Người ta đã khuyến cáo sử 
dụng biện pháp dự phòng bằng 
thuốc cho cộng đồng có nguy 
cơ cao của ung thư dạ dày trên 
một quy mô lớn. Các nghiên cứu 
ngẫu nhiên về các thứ thuốc này 
như aspirin và/hay các thuốc 
kháng viêm không steroid đã 
được theo dõi  lâu dài trên 10 
năm, được coi là nhằm vào các 
cơ chế sinh bệnh của ung thư 
dạ dày. 

KẾT LUẬN
Ung thư dạ dày thực sự là một 
vấn đề quan trọng của thế giới 
trong nhiều thập kỷ. Tỷ lệ mắc 
ung thư dạ dày giảm nhanh 
nhờ thực hiện các biện pháp đề 
phòng. Tầm soát ung thư và các 
tổn thương tiền ung thư có thể có 
ích lợi nhưng chưa sẵn sàng, đặc 
biệt là cho các nước phương Tây.
Một số các chất chỉ điểm sinh 
học không xâm lấn đã được sử 
dụng trong tầm soát nguy cơ 
ung thư dạ dày, tuy nhiên chưa 
đủ độ tin cậy, cần tìm kiếm các 
chất đánh dấu mới và các chất 
thay thế.
Hiện nay, chiến lược chuẩn vẫn 
là sinh thiết khi nội soi dạ dày 
để phân tầng nguy cơ của ung 
thư dạ dày. Các kỹ thuật nội soi 
mới với độ phân giải cao có thể 
có ích trong việc phát hiện các 
đặc điểm của niêm mạc không 
nhìn thấy được bằng phương 
pháp cắt bỏ tại chỗ rộng chuẩn, 
có thể giúp cải thiện việc nhận 
diện ung thư dạ dày qua nội soi.
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VAI TRÒ VẬT LÝ TRỊ LIỆU- 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁI 
HÓA CỘT SỐNG

KIẾN THỨC Y KHOA

 CN VLTL Nguyễn Thị Thanh Tâm

VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
LÀ GÌ?                             
Vật lý trị liệu là ngành học chuyên khoa về kỹ thuật 
y học, ứng dụng các phương pháp vật lý không 
dùng thuốc tác động trực tiếp lên cơ thể người 
bệnh. Một số kỹ thuật vật lý trị liệu thường được 
dùng như nhiệt trị liệu, điện trị liệu, thủy trị liệu, 
laser trị liệu, vận động trị liệu...
Vật lý trị liệu ngày càng có vai trò quan trọng và 
mang tính nhân văn hơn cả. Ngành không chỉ 
giúp cho người bệnh phục hồi sức khỏe sau tổn 
thương mà còn phục hồi chức năng cho người 
khuyết tật và giúp họ hòa nhập cuộc sống cộng 
đồng.

THOÁI HÓA CỘT SỐNG LÀ GÌ?
Thoái hóa cột sống là một loại bệnh về xương khớp 
rất phổ biến, hầu hết mọi người đều gặp trong các 
giai đoạn của cuộc đời, nhất là khi lớn tuổi. Đây là 
quá trình lão hóa xảy ra ở cột sống khi cơ thể bạn 
trở nên già đi. Thoái hóa cột sống gây đau nhức, 
viêm khớp, mọc gai nơi những đốt sống, làm giảm 
khả năng vận động của người bệnh.
Tại Việt Nam, có tới 90% bệnh nhân trên 60 tuổi bị 
thoái hóa khớp trong đó gần 32% là thoái hóa cột 
sống. Nhiều người bị đau cổ và lưng nhưng không 
phải lúc nào cũng chỉ đau tại chỗ. Đau có thể lan 
lên đầu, xuống cánh tay hoặc lan xuống hông, 
chân và bàn chân. Đau càng kéo dài sẽ càng gây 
thương tổn đến các cấu trúc của cột sống, khi đó 
có thể bạn cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu 
được điều trị vật lý trị liệu kịp thời và đúng cách, 
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các triệu chứng được giải quyết sớm, 95% bệnh 
nhân thoát vị đĩa đệm sẽ không cần phẫu thuật. 
Một câu hỏi được đặt ra là tại sao tư thế lại quan 
trọng? Lý do đơn giản là khi người ta ở vào tuổi trung 
niên trở lên, cột sống và các khớp xương đã bị thoái 
hóa, hệ thống các gân cơ dây chằng quanh cột sống 
và các khớp đã bị suy yếu. Những công việc đòi 
hỏi phải khom lưng cúi cổ trong thời gian dài sẽ làm 
giảm đường cong tự nhiên của cột sống, dẫn đến tổn 
thương gân cơ, dây chằng cũng  như  mặt khớp cột 
sống cổ và lưng. Tư thế xấu lâu ngày sẽ gây ra sự mất 
linh hoạt của cột sống, mất sức mạnh của cơ và làm 
cho bạn  gần như không thể duy trì tư thế tốt. Chính vì 
thế, việc duy trì tư thế đúng trong suốt các hoạt động 
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hàng ngày là cần thiết. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy 
đau hoặc cứng, nên thay đổi tư thế thường xuyên. Đau 
là một tín hiệu giúp cảnh báo khi cơ thể của bạn hoạt 
động không đúng cách. Vì vậy cách tốt nhất để tránh 
đau là học cách lắng nghe cơ thể bạn. 
Nhìn chung, tư thế xấu sẽ gây những tác động có 
hại lên cấu trúc của cột sống. Sự sai lệch tư thế 
này có thể gây ra sự đau đớn vùng lưng, cột sống 
cổ và những vùng liên quan. Tuy nhiên, một số yếu 
tố cũng góp phần vào sự khởi phát cơn đau mà 
chúng ta cũng cần phải quan tâm bao gồm tuổi 
tác, di truyền, nghề nghiệp chẳng hạn như những 
công việc phải ngồi lâu, ít vận động, khiêng vác 
nặng… 

VAI TRÒ CỦA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA 
CỘT SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Vật lý trị liệu trong điều trị thoái hóa cột sống tập 
trung vào các cấu trúc nâng đỡ cột sống và các 
thành phần quanh khớp bao gồm gân, cơ và dây 
chằng. Bằng việc áp dụng các phương pháp như 
chườm nóng, chườm lạnh, siêu âm, hồng ngoại, 
sóng ngắn điều trị và các dòng điện trị liệu… sẽ 
giúp bạn làm giảm các triệu chứng trong một vài 
ngày, thay vì phải chịu đựng trong nhiều tuần hoặc 
hàng tháng.
Bên cạnh đó, nhân viên vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn 
các nguyên tắc kéo dãn và các bài tập mạnh cơ  
để giúp người bệnh phục hồi sự mềm dẻo của cơ, 
độ di động khớp, các cử động của cột sống cổ và 
lưng. Đồng thời còn giáo dục cho người bệnh tư 
thế đúng trong lao động cũng như sinh hoạt hằng 
ngày và hướng dẫn cách duy trì tư thế mới để có 
thể trở về hoạt động bình thường. Không những 
thế, việc duy trì tư thế tốt và tích cực tập luyện các 
bài tập vật lý trị liệu còn giúp ngăn ngừa các lần 
tái phát. 
Tư thế  tốt cũng cần được duy trì khi bạn nghỉ ngơi 
kể cả khi ngủ. Dù nằm ngửa hay nằm nghiêng, 
bạn cần dùng 1 cái gối có độ cao hợp lý. Tránh 
nằm sấp nếu bạn bị đau cổ. 
Đối với các anh, chị làm văn phòng, công việc tĩnh 
tại cũng có thể gặp các chứng bệnh đau lưng mỏi 
cổ. Vì thế, việc giữ tư thế đúng trong khi làm việc 
là rất cần thiết. Thỉnh thoảng bạn nên thay đổi tư 
thế, đứng dậy và đi lại trong phòng. 

Siêu âm điều trị

Điện trị liệu
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Và khi khiêng vật nặng cần chùng gối xuống để 
phân phối sức nặng lên hai đùi, giữ cho lưng 
luôn thẳng, như vậy sẽ làm giảm được lực tải 
lên cột sống thắt lưng, nhờ đó tránh được các 
bệnh lý giãn dây chằng, thoát vị đĩa đệm cột 
sống…
Thoái hóa cột sống ảnh hưởng trực tiếp tới sức 
khỏe và đời sống của người bệnh. Nếu không 
được điều trị đúng và kịp thời sẽ gây ra những 
hệ lụy vô cùng nguy hiểm. Để phòng ngừa thoái 
hóa, chúng ta cần phải thay đổi thói quen lao 
động, sinh hoạt hằng ngày để tránh gây căng 
thẳng lên cột sống và kết hợp điều trị vật lý trị 
liệu kịp thời nhằm giúp ngăn ngừa các biến 
chứng do thoái hóa cột sống gây ra.

Tư thế sai Tư thế đúng

Cách khiêng một vật năng: sai (hình bên trái) 
và đúng (hình bên phải)

SAI ĐÚNG
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TẠI SAO CHÚNG TA CẦN 
PHẢI QUAN TÂM ĐẾN VỆ 
SINH?
Trong môi trường bệnh viện, người 
bệnh cần chăm sóc cấp II và cấp 
III chiếm chủ yếu. Đối với chăm 
sóc cấp II và III, ngoại trừ sự chăm 
sóc trực tiếp từ nhân viên y tế, 
phần lớn thời gian người bệnh và 
người nhà phải tự chăm sóc. Và 
trong quá trình chăm sóc, không 
tránh khỏi lây nhiễm chéo từ các 
tác nhân gây bệnh xung quanh. Vì 
vậy, đảm bảo an toàn cho người 
bệnh, không chỉ là trách nhiệm 
của những người làm trong ngành 
Y tế mà còn là của cả người dân.
Và vệ sinh tay được xem là một 
biện pháp hiệu quả và đơn giản 
để bảo vệ bản thân khỏi các tác 
nhân gây bệnh truyền nhiễm.   

GS TS Nguyễn Thanh Long, Thứ 
trưởng Bộ Y tế cho biết: “Rửa tay 
với xà phòng thường xuyên giúp 
giảm tới 35-47% nguy cơ nhiễm 
các bệnh tay chân miệng, tiêu 
chảy, thương hàn… Rửa tay với xà 
phòng diệt khuẩn được hiểu như 
hiệu quả vắc-xin, tiết kiệm và có 
thể bảo vệ sức khỏe.”

VỆ SINH TAY ĐÃ TRỞ THÀNH 
THÓI QUEN THƯỜNG XUYÊN 
CỦA NGƯỜI DÂN?
Trên thực tế tại Việt Nam, việc vệ 
sinh tay vẫn chưa thành thói quen 
thường xuyên của nhiều người 
dân. Khảo sát gần đây nhất của 
Bộ Y tế nước ta cho thấy tỷ lệ 
người dân rửa tay với xà phòng 
trước khi ăn là 23% và sau khi đi 
vệ sinh mới chỉ đạt 36%. 

Vì vậy, việc tạo thói quen vệ sinh 
tay trong cộng đồng nhằm giảm 
nguy cơ mắc các bệnh nhiễm 
khuẩn là một việc làm quan trọng 
và vì các thế hệ người Việt Nam 
khỏe mạnh.

VỆ SINH TAY KHI NÀO?
Để chủ động phòng chống dịch 
bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người 
dân và cộng đồng cần vệ sinh tay 
thường xuyên (cả người lớn và trẻ 
em). Đặc biệt, chúng ta cần vệ 
sinh tay tại các thời điểm: trước 
khi ăn; trước và sau khi chăm sóc 
người bệnh; sau khi nhảy mũi, ho, 
hắt hơi; sau khi tiếp xúc đồ vải 
dơ, rác thải; sau khi tiếp xúc vật 
nuôi; sau khi thay tã; sau khi đi 
vệ sinh…

bảo vệ tương lai!

Nào cùng

rửa tay
 CNĐD Phạm Thị Như Sen
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VỆ SINH TAY BẰNG CÁCH NÀO? CẦN PHƯƠNG TIỆN GÌ?
Tùy theo điều kiện sẵn có, chúng ta có thể sát khuẩn tay với dung dịch sát khuẩn không cần 
rửa lại với nước hoặc rửa tay với xà phòng và nước. Đặc biệt, trong một số tình huống, Bộ Y tế 
khuyến cáo cần phải rửa tay với xà phòng và nước mà không dùng dung dịch sát khuẩn tay khi: 
tay nhìn thấy dơ rõ, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia WHO và được Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện, 
vệ sinh tay bằng dung dịch thôi không đủ mà phải vệ sinh tay đúng cách theo 
6 bước thì mới đạt hiệu quả cao trong việc diệt trừ vi khuẩn.

PGS TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng 
Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế), 
nhấn mạnh: “Thông thường, khi rửa tay, 
mọi người chỉ sử dụng một lượng nhỏ 
xà phòng, xát qua lòng bàn tay và rửa 
nhanh lại với nước. Hầu hết, người dân 
không chú ý đến việc rửa sạch ngón 
cái, cũng như các kẽ ngón và kẽ móng 
tay, nơi tập trung chủ yếu của các mầm 
bệnh và vi khuẩn gây hại.”

Những vùng thường bỏ sót khi vệ sinh tay

Bị bỏ sót nhiều nhất
(ngón cái, kẽ ngón và kẽ móng tay)

Ít sót hơn

Rửa tay với xà phòng và nước
khi tay dơ rõ, trước khi ăn và sau khi đi 
vệ sinh

- Sát khuẩn tay với dung dịch sát khuẩn, với 
xà phòng không cần rửa lại với nước

khi tay không thấy dơ rõ
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Năm 2017, nhằm hưởng ứng “Ngày Thế giới Rửa tay với Xà phòng - 15/10”, Bệnh viện Đại học Y Dược 
TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Biệt đội bảo vệ tương lai”, kêu gọi tất cả nhân viên Bệnh 
viện kết nối thành một biệt đội cùng thực hiện sứ mệnh chung: “lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của vệ 
sinh tay” thông qua các tờ rơi và trực tiếp hướng dẫn vệ sinh tay cho từng người bệnh, người nhà người bệnh.

Chương trình ra quân ngày 
26/10/2017 là khởi đầu của 
tuần lễ lan tỏa thông điệp của 
chương trình “Biệt đội bảo vệ 
tương lai” đến với người bệnh 
và người nhà người bệnh trong 
toàn bệnh viện. Với giá trị cốt 
lõi “Tiên phong, thấu hiểu, 
chuẩn mực, an toàn”, Bệnh 
viện Đại học Y Dược TP HCM đã 
và sẽ tiếp tục truyền tải thông 
điệp an toàn đến với cộng đồng.
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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: 1900 7178

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
Điện thoại: (028) 5405 1212/ (028) 3952 5351/ (028) 3952 5129

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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NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20/11 
TẠI BỆNH VIỆN CỦA 
NGƯỜI THẦY GIÁO 
– THẦY THUỐC

Ngày 20/11/2017, TTND PGS 
TS BS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ 
trưởng Bộ Y tế đã đến thăm và 
chúc mừng NGND GS TS BS. 
Nguyễn Đình Hối – Nguyên Hiệu 
trưởng Đại học Y Dược TPHCM, 
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại 
học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) 
nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11. Tiếp đón đoàn Bộ Y tế, về 
phía ĐHYD có PGS TS BS. Trần 
Diệp Tuấn – Hiệu trưởng ĐHYD, 
Ban Giám hiệu, đại diện các 
phòng chức năng của trường; 
về phía BV ĐHYD có PGS TS BS. 

Nguyễn Hoàng Bắc – Phó Hiệu trưởng ĐHYD, Giám đốc BV ĐHYD 
cùng Ban Giám đốc và các thầy cô đại diện tập thể cán bộ viên chức 
Bệnh viện. PGS TS BS. Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc đến NGND GS TS BS. Nguyễn Đình Hối, chúc Thầy mãi là tấm 
gương sáng về hình ảnh người Thầy giáo – Thầy thuốc để các thế hệ 
tiếp nối noi theo. Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao 
sự tiên phong, sáng tạo, nỗ lực không ngừng trong các hoạt động của 
ĐHYD và BV ĐHYD. Với chiến lược và chính sách đúng đắn của ngành 
Y tế, Bộ trưởng hy vọng Trường và Bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy những 
thế mạnh đã có, phát triển đào tạo quản lý và quản trị, xứng đáng là 
đầu tàu dẫn dắt sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế nước nhà, là bệnh viện 
thực hành của trường đại học uy tín trong khu vực. Đại diện toàn thể 
cán bộ viên chức ĐHYD và Bệnh viện, PGS TS BS. Trần Diệp Tuấn gửi lời 
cảm ơn và lời chúc mừng đến Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, chúc Bộ 
trưởng luôn khỏe mạnh, thành công, mãi là “Người tư lệnh” của ngành 
Y tế nước nhà. Hòa cùng không khí rộn ràng của cả nước, cán bộ viên 
chức Bệnh viện đã gửi những bó hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp 
đến các thầy cô đang công tác tại Bệnh viện. Sự phát triển, thành công 
của thế hệ học trò hôm nay chính là món quà quý giá nhất dành tặng 
cho thầy cô thân yêu của mình.

“CHUYÊN NGHIỆP 
– CHẤT LƯỢNG 
– NĂNG ĐỘNG – 
SÁNG TẠO”
Ngày 18/11/2017, Đại 
học Y Dược TPHCM 

(ĐHYD) long trọng tổ chức Lễ kỷ 
niệm 70 năm hình thành và phát 
triển (1947 – 2017) tại ĐHYD. 
Đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch 
sử, đánh dấu chặng đường hình 

thành, phát triển của một trong 
những cơ sở trọng điểm đào tạo 
nhân lực y tế lớn nhất nước
 Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS 
TS BS. Trần Diệp Tuấn – Hiệu 
trưởng ĐHYD cho biết, sau nhiều 
năm hình thành và phát triển, 
ĐHYD đã vươn lên trở thành 
trường đại học trọng điểm, uy 
tín, có vị thế vững vàng, đảm 
nhận công tác đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao, đóng 
góp to lớn cho sự phát triển của 
hệ thống đào tạo nhân lực y tế 
của cả nước.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - 
Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư 
Thành ủy TPHCM đánh giá cao 
sự phát triển không ngừng của 
ĐHYD trong việc đào tạo nguồn 
nhân lực, nghiên cứu khoa học, 
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SỰ KIỆN CHẠY BỘ TỪ 
THIỆN TERRY FOX
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ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ tiên tiến, đóng góp hiệu 
quả vào sự nghiệp bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân
Tại buổi lễ, ĐHYD đã vinh dự 
đón nhận Huân chương độc lập 
hạng Nhì do Chủ tịch nước trao 
tặng, Cờ thi đua của Chính phủ 
và Chứng nhận kiểm định chất 

lượng giáo dục cho ĐHYD. PGS 
TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc – 
Phó Hiệu trưởng ĐHYD, Giám 
đốc BV ĐHYD và TS. Phạm Đông 
Phương – Giám đốc trung tâm 
đào tạo và nghiên cứu thuốc 
nguồn gốc tự nhiên ĐHYD đã 
vinh dự đón nhận Huân chương 
lao động hạng Ba của Chủ tịch 
nước vì đã có những thành tích 

xuất sắc trong giai đoạn 2012 
– 2016. 
ĐHYD là một trong những trường 
đại học công lập lớn nhất nước 
về lĩnh vực y tế. Trong tất cả các 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, phục vụ cộng đồng, 
hợp tác quốc tế... trường không 
ngừng vươn cao, mở rộng và 
phát triển.

Ngày 05/11/2017, hơn 150 
đoàn viên, thanh niên là đội ngũ 
quản lý, các y bác sĩ, điều dưỡng, 
nhân viên y tế của Bệnh viện Đại 
học Y Dược TPHCM tham gia sự 
kiện chạy bộ từ thiện Terry Fox 
tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7, nhằm 
góp phần nâng cao nhận thức 
cộng đồng về nghiên cứu, chữa 
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04 TỌA ĐÀM TRAO 
ĐỔI THÔNG TIN 
VỀ THỰC TRẠNG 
THI HÀNH LUẬT 

KHÁM, CHỮA BỆNH
Ngày 25/10/2017, Bệnh viện Đại 
học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) 
trân trọng tiếp đoàn Vụ Pháp chế 
- Bộ Y tế đến khảo sát và tọa đàm 
trao đổi thông tin về thực trạng thi 
hành Luật Khám, chữa bệnh. Đại 
diện Bộ Y tế có Ông Nguyễn Huy 
Quang – Vụ trưởng Vụ Pháp chế,; 

đại diện Bệnh viện có PGS TS BS. 
Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc 
và Trưởng / Phó các phòng chức 
năng, khoa, đơn vị.
Luật Khám bệnh là luật đầu tiên 
và quan trọng về lĩnh vực khám, 
chữa bệnh. Cùng với sự phát triển 
của xã hội, khoa học kỹ thuật, sự 
đa dạng về các loại hình dịch vụ, 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh cần 
được sửa đổi, bổ sung kịp thời, 
đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp. 
Trong buổi làm việc, Vụ Pháp chế 

ghi nhận các ý kiến đóng góp của 
Bệnh viện về các vấn đề liên quan 
đến khám, chữa bệnh như: khám 
chữa bệnh cho người nước ngoài, 
cấp chứng chỉ hành nghề, năng 
lực đào tạo, bệnh án điện tử, ứng 
dụng công nghệ thông tin vào 
hoạt động Bệnh viện,… Bên cạnh 
đó, Đoàn cũng tiến hành thu thập 
thông về tình hình thi hành Luật, 
phục vụ cho hoạt động đánh giá 
thi hành Luật, làm cơ sở kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung Luật.

bệnh ung thư và tạo cơ hội giao 
lưu, chia sẻ, nâng cao tinh thần 
thiện nguyện.
Cùng sức trẻ, sự hân hoan, nhiệt 
tình, các thành viên đã đồng 
sức, đồng lòng hoàn tất quãng 
đường cự ly 5 km của mình. Terry 
Fox Run được tổ chức thường niên 
trên 60 quốc gia với hàng triệu 

người tham dự, nhằm gây quỹ 
nghiên cứu ung thư, được bắt đầu 
từ năm 1981 tại Canada. Chương 
trình được đặt theo tên của Terry 
Fox – một vận động viên bị ung 
thư, đã chạy xuyên Canada trong 
hành trình Marathon of Hope 
năm 1980 với một chân nhân tạo. 
Hằng năm, Tổng lãnh sự quán 

Canada tại TPHCM phối hợp với 
trường, bệnh viện, phòng Thương 
mại Canada tại Việt Nam và Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM 
tổ chức cuộc chạy bộ Terry Fox để 
gây quỹ phòng chống ung thư, 
giúp cho nhiều người bệnh có cơ 
hội quay trở lại cuộc sống khỏe 
mạnh, hạnh phúc.
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Hội nghị Hình thái học toàn quốc lần thứ XV năm 2017 tổ chức tại thị 
xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Hội nghị tập trung rất nhiều thầy, cô, 
giáo sư, tiến sĩ, những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực Hình 
thái học người Việt Nam. Với gần 20 báo cáo, nhiều đề tài phong 
phú có tính ứng dụng cao, nội dung các báo cáo đều rất hàn lâm và 
mang tính thực tiễn cao.
Dịp này cũng là dịp để thầy, cô, bạn bè cùng hội, cùng ngành gặp gỡ 
nhau thật vui và cảm động. GS TS. Nguyễn Lân Cường, Chủ tịch Hội 
Khảo cổ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, còn tặng hội 
nghị đĩa CD bài "Giọt Mưa" ông vừa sáng tác.
Năm nay cũng vừa đúng 20 năm kỷ niệm ngày mất của PGS. Nguyễn 
Quang Quyền, vị Chủ tịch Hội Hình thái học, người thầy kính yêu 
của nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Tại hội nghị, tôi đọc bài “PGS 
Nguyễn Quang Quyền với Bộ môn Giải phẫu học TP HCM”. Bài viết 
gợi nhiều kỷ niệm và đong đầy cảm xúc nên đã chạm đến trái tim của 
mọi người vì ai cũng thấy tình cảm của chính mình cùng ở trong đó... 
nhiều người tâm sự "nghe anh chia sẻ... chúng tôi càng nhớ ơn thầy 
và cũng thấy lòng mình trong sáng hơn".

Vâng, cảm ơn quý thầy cô và các 
bạn, kỷ niệm 20 năm ngày PGS. 
Nguyễn Quang Quyền về cõi 
vĩnh hằng với thế giới người hiền, 
hội Hình thái học chúng ta lại có 
dịp tưởng nhớ đến người thầy lớn 
mà chúng ta luôn ngưỡng mộ, 
tôn thờ.
Chia tay nhau, cùng hướng về 
2018 – năm sẽ họp Hội nghị lần 
thứ XVI... dẫu cho GS. Chủ tịch 
Hội Lê Gia Vinh đang chưa biết 
sẽ tổ chức tại đâu nhưng từ bây 
giờ, chúng tôi đã mong sớm đến 
ngày đó rồi.
Hẹn gặp nhé. 
Những người bạn cũ, mới, gần, 
xa...

Hàng đầu từ trái. Chủ tịch Hội Hình Thái Học - GS TS. 
Lê Gia Vinh (thứ 5) GS TS. Nguyễn Lân Cường (thứ 6)

27www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD

PGS BS. Nguyễn Quang Quyền
(1934 – 1997)

SẦM SƠN - THANH HÓA, 9/2017
BS CKII Phan Bảo Khánh

Hội Nghị
Hình Thái Học
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Vĩ thanh 
Sầm Sơn là vùng sơn thủy hữu 
tình, biển cả bao la đầy chất thơ 
cùng những thắng tích và huyền 
thoại mang đậm chất nhân văn 
như hòn Trống Mái, đền Cô Tiên, 
đền Độc Cước… 
Sau hiệp định Giơnevơ năm 
1954, đất nước chia 2 miền Nam 
– Bắc. Sầm Sơn là điểm đón đồng 
bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh 
miền Nam tập kết ra Bắc. PGS. 
Ngô Trí Hùng nguyên Trưởng 

Bộ môn Giải phẫu học Đại học 
Y Dược TP. Hồ Chí Minh khi đó 
mới 5 tuổi đã cùng mẹ và em trai 
được tàu của Ba Lan chở từ Bạc 
Liêu ra tập kết tại đây. Thời gian 
trôi quá xa, hình ảnh bến cảng 
trong đôi mắt trẻ thơ ngày ấy đã 
quá nhạt nhòa nhưng địa danh 
Sầm Sơn, mảnh đất đầu tiên của 
miền Bắc đón anh và gia đình đã 
in đậm trong trái tim anh khiến 
anh bùi ngùi, xúc động.
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Tượng Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi (1911-1950)

63 năm trước PGS TS Ngô Trí Hùng 
(đứng bên trái) tập kết ở bãi biển này

Ngay giữa quảng trường bờ biển 
(phường Trung Sơn, thị xã Sầm 
Sơn) có tượng đài một người phụ 
nữ đẹp mặc áo dài dáng thanh 
thoát và quý phái. Tay phải Bà 
xách chiếc va ly, tay trái vịn nhẹ 
thanh lan can tàu thủy… tất cả 
cụm tượng đài đều bằng đá 
hoa cương trắng, đó là nữ Anh 
hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi. Bà 
sinh năm 1911, ở Châu Đốc, tỉnh 
An Giang, là chiến sĩ điệp báo 
trong kháng chiến chống Pháp. 
Bà đóng vai phu nhân của ông 
Hoàng Đạo -  Quốc vụ khanh của 
chính phủ Bảo Đại. (Hoàng Đạo 
chính thật là đồng chí Nguyễn 
Văn Hoàng, Tổ trưởng tổ Điệp 
báo với bí số A13, trước đó là 
Trưởng ty Công an Thanh Hóa. 
Để dễ dàng khống chế, thực dân 
Pháp chủ động đề nghị Hoàng 
Đạo đưa vợ ông ra Hà Nội sống 
và cho thông báo hạm Amyot 
d’Inville - một trong những thông 
báo hạm lớn nhất của Pháp lúc 
bấy giờ trong khu vực Thái Bình 
Dương - đi đón phu nhân Quốc 
vụ khanh). Trước nhiệm vụ vinh 
quang, bà Nguyễn Thị Lợi đã đề 
nghị với ông Hoàng Đạo được 
tham gia trận đánh và xin tình 
nguyện hy sinh vì Tổ quốc.
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Đêm 27/9/1950, một đêm mưa 
gió bão bùng, Bà mang theo 
mình một va li (bên trong có 30 
kg thuốc nổ) xuống thông báo 
hạm Amyot d’Inville. Ba mươi 
phút sau đó, con tàu đồ sộ này nổ 
tung. Chiến hạm chở 200 sĩ quan 
và binh lính Pháp, tay sai cùng 
nhiều tấn vũ khí bị chìm xuống 
biển. Nữ điệp báo Nguyễn Thị 
Lợi đã hy sinh anh dũng. Ngày 
3/8/1995, Nhà nước ta truy 
tặng Bà danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân.
Được biết đồng chí Nguyễn Văn 
Hoàng đã sử dụng tên người con 
trai cả của mình là Hoàng Đạo 
để thâm nhập vào bộ máy chính 
quyền địch và giữ tới chức Quốc 
vụ khanh của Bảo Đại. Còn 
Hoàng Đạo “thật” nay là Thiếu 
tướng Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng 
Đạo, nguyên Giám đốc Quân Y 
Viện 175, người anh, người bạn 
đồng nghiệp thân thiết của chúng 
ta.  
Sầm Sơn là thị xã du lịch hình 
như không có taxi, mấy ngày ở 
đây thấy không gian yên tĩnh, 
không ồn ào tiếng động cơ và 
chát chúa tiếng còi xe... lúc đầu 
cảm thấy như thiêu thiếu cái gì. 
Sợ thật, chúng ta đã sống chung 
với ô nhiễm, tiếng ồn và những 
thứ tệ hại để đến bây giờ nó đã 
thành nếp quen, thành một phần 
tất yếu của cuộc sống mất rồi.
Ở đây, việc di chuyển là xe ô 
tô điện hai hàng ghế (không kể 
băng tài xế). Xe chạy theo cuốc 
20.000 đ một chuyến. Mình hỏi 
đó là giá tiền "một người hay cả 
xe", cô lái xe nhanh nhảu: "Thưa 
bác tất cả, nếu các bác ngồi 
thêm người thì cũng vẫn 20.000 

TÙY BÚT

Ngồi Taxi điện ngắm biển, dạo phố và tìm về những kỷ niệm xưa.

nghìn đồng ạ". Xe chạy qua những con phố chính, PGS Trí Hùng khen 
nức nở nhà cửa, hè phố rộng rãi, thông thoáng, sạch sẽ, cô lái xe 
nói rằng ở đây vừa có bão nên chúng cháu chưa kịp dọn hết chứ mọi 
ngày thị xã còn đẹp hơn nhiều. Bao xe đi khắp thị trấn, dừng tại các 
vị trí đẹp chụp hình chán chê, gần về đến khách sạn chợt nảy ý muốn 
đi xem xóm chài, xem người dân biển sinh sống ra sao... Thế là lại 
lượn vòng vo, quanh quéo một hồi lâu mới trở về. Khi mình "bo" thêm 
50.000 đ thì cô lái xe nhất định không nhận "Cháu chỉ đi thêm một 
chút thôi mà"... nói mãi "Cô cứ nhận đi cho chúng tôi vui" cô ta mới 
cầm 20.000 đ.
Người Sầm Sơn kể cũng “lạ” thật.
Gần đây có một số bài viết chê du lịch Sầm Sơn, chặt chém, hỗn hào... 
nhưng mình không hề thấy như vậy. Ngày hôm sau, ngồi đợi ô tô ở 
bến xe phía Tây để đi phượt bụi tới một huyện miền núi Thanh Hóa, 
biết rằng bến xe, bến tàu là địa điểm "phức tạp" của mọi thành phố 
nên cũng cẩn thận dè chừng.... nhưng cũng thật lạ, ở nơi tưởng như 
luôn phức tạp này lại rất bình yên, ngồi quán uống nước chè chén nghe 
dân tình nói chuyện làm ăn rất thân thiện, họ còn tư vấn tận tình tất tần 
tật mọi thứ ở Phù Luông... nơi họ biết mình sẽ đến. Vài cô bé bán kính 
mát, móc khoá... đảo tới đảo lui mời khách mua hàng, biết mình không 
có nhu cầu nên các cháu không mè nheo, miệng luôn nói lời cám ơn. 
Người Sầm Sơn hay thật. 
Ước gì nơi du lịch nào ở xứ ta cũng được như thế này.
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HỎI ĐÁP

HỎI
Cho mình hỏi muốn đi cắt bao 
quy đầu ở bệnh viện có cần hẹn 
trước không hay mình tới rồi làm 
thôi ạ?
trunghaitatran@gmail.com

ĐÁP
Chào em,
Em có thể đến các ngày trong tuần để cắt. Phòng 
tiểu phẫu khu A mỗi ngày đều có 1 bác sĩ chuyên 
khoa Tiết Niệu - Nam khoa thực hiện các loại tiểu 
phẫu trong đó có cắt da quy đầu. Em có thể liên 
hệ số 02839525087 tiểu phẫu khu A, Bệnh viện 
Đại học Y Dược TPHCM để đặt lịch hẹn. Tiểu phẫu 
trong ngày về, may chỉ tan, được hướng dẫn chăm 
sóc tại nhà, hoặc thay băng tại y tế địa phương. 
Thời gian lành trung bình 10-15 ngày. Có thể quan 
hệ được sau 3 tuần đến 1 tháng. Các bác sĩ sau 
khi cắt xong sẽ cho số điện thoại để có thể liên lạc 
khi cần (tùy bác sĩ). Giá cắt da quy đầu là khoảng 
1.310.000 đồng.
Thân ái
BS Nguyễn Văn Học
Khoa Tiết niệu

HỎI
Thưa bác sĩ, em năm nay 40 tuổi, cho em hỏi: em bị đứt dây chằng chéo khớp gối cách 
đây hơn 1 năm, nhưng lúc đó bác sĩ thông báo bị thoái hoá khớp, vừa rồi em khám lại thì 
bác sĩ bảo đứt dây chằng chéo. Nếu em đến khám để phẫu thuật thì thủ tục như thế nào 

ạ.? Thời gian phẫu thuật nằm viện bao lâu? Em để lâu nhu vậy mới phẫu thuật có ảnh hưởng gì không ạ? Em 
xin cám ơn bác sĩ nhiều!
Phongminh2520@yahoo.com

ĐÁP
Chào bạn.
Bạn cần đến khám tại phòng khám Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để các bác 
sĩ có thể đánh giá lại chính xác tình trạng khớp gối của bạn hiện như thế nào, có đứt dây chằng chéo hay có 
tình trạng thoái hóa khớp hay không. Bạn 40 tuổi thì khi bị đứt dây chằng chéo, có chỉ định mổ tái tạo lại dây 
chằng càng sớm càng tốt để xử trí  các biến chứng có thể có của đứt dây chằng chéo như rách sụn chêm, thoái 
hóa khớp… Thân chào bạn.
ThS BS Mai Thanh Việt
Phòng khám Xương khớp

Hội đồng cố vấn
PGS BS Nguyễn Mậu Anh

Chủ biên
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc

Thực hiện và  phát hành
Bệnh viện Ðại học Y Dược TPHCM
Ðịa chỉ: 215 Hồng Bàng, Q. 5, TPHCM
ÐT: (028) 3855 4269
Fax: (028) 3950 6126
Website:  www.bvdaihoc.com.vn
Email: bvdhyd@umc.edu.vn

Thiết kế
Công ty CP TM DV QC TV TK TT Nam Á

Thư từ, bài vở, góp ý xin gửi về
khoahocdaotao@umc.edu.vn
Giấy phép xuất bản số 01/GP-XB-STTTT
ngày 13 tháng 11 năm 2017

In 5.000 cuốn, khổ 20 x 28 cm
Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 
65 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận
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Hội đồng cố vấn
PGS BS Nguyễn Mậu Anh

Chủ biên
PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc

Thực hiện và  phát hành
Bệnh viện Ðại học Y Dược TPHCM
Ðịa chỉ: 215 Hồng Bàng, Q. 5, TPHCM
ÐT: (028) 3855 4269
Fax: (028) 3950 6126
Website:  www.bvdaihoc.com.vn
Email: bvdhyd@umc.edu.vn

Thiết kế
Công ty CP TM DV QC TV TK TT Nam Á

Thư từ, bài vở, góp ý xin gửi về 
khoahocdaotao@umc.edu.vn
Giấy phép xuất bản số 01/GP-XB-STTTT 
ngày 13 tháng 1 năm 2018

In 5.000 cuốn, khổ 20 x 28 cm
Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 
65 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận
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        17 Vai trò của vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng trong điều trị
        thoái hóa cột sống
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- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Bệnh viện của người
  thầy giáo - thầy thuốc
- Chuyên nghiệp - Chất lượng - Năng động - Sáng tạo
- Sự kiện chạy bộ từ thiện Terry Fox
- Tọa đàm trao đổi thông tin về thực trạng thi hành luật
  khám, chữa bệnh
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Chịu trách nhiệm biên soạn
PGS TS BS Trương Quang Bình
PGS BS Nguyễn Mậu Anh
TS BS Nguyễn Hữu Thịnh
PGS TS BS Bùi Hồng Thiên Khanh
PGS TS BS Lê Minh Khôi
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