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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

TS
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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PGS TS BS Nguyễn Văn Ân
Chuyên khoa Ngoại niệu
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TS BS Huỳnh Minh Tuấn
BS Bùi Ngọc Minh TâmDỊCH TỄ, TRIỆU CHỨNG, PHÒNG BỆNH & ĐIỀU TRỊ

Bệnh sán dây (taeniasis) ở người là một bệnh nhiễm 
ký sinh trùng do ăn phải các nang sán dây của 
bò Taenia saginata (hay các loài nhai lại khác), lợn 
Taenia solium hoặc của  sán dây châu Á Taenia 
asiatica; các nang sán dây này - tức các ấu trùng 
sán thuộc giai đoạn hậu vĩ ấu trùng lây nhiễm sang 
người khi con người ăn phải thịt bò hay thịt lợn bị 
nhiễm các nang sán dây có trong thịt sống hay thịt 
nấu chưa thật chín. 
Con người cũng có thể bị nhiễm do ăn phải các 
trứng của sán dây lợn có lẫn trong thức ăn hay nước 
uống do vệ sinh kém, vào cơ thể người trứng sán 
sẽ nở thành ấu trùng sán dây tức các nang sán dây 
và đi tới nhiều nơi trong cơ thể con người, đặc biệt 
là các cơ vân, não, mắt và mô dưới da. Sán dây 

lợn nguy hiểm hơn sán dây bò nhiều vì nó có thể 
gây ra bệnh nang sán thần kinh cho người, một căn 
nguyên lớn của tử vong do nguyên nhân thần kinh 
trên thế giới. Sán dây lợn là nguyên nhân của 30% 
các trường hợp động kinh ở các địa phương có dịch 
mà con người và lợn thả rông sống rất gần nhau.

DỊCH TỄ HỌC & CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ   
Các loại sán dây gây bệnh tìm thấy ở khắp nơi trên 
thế giới. Ăn thịt bò hay thịt lợn sống hay nấu chưa 
chín hẳn là nguyên nhân đầu tiên gây bệnh sán 
dây. Người không ăn thịt bò hay thịt lợn sống hoặc 
chưa thật chín thì không mắc bệnh sán dây.
Nhiễm sán dây bò xảy ra khi ăn thịt bò sống, nhất 
là ở Đông Âu, nước Nga, Đông Phi, và châu Mỹ La 

KIẾN THỨC Y  KHOA
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tinh. Nhiễm sán dây bò hiếm gặp ở Hoa Kỳ, ngoại trừ các nơi bò và 
người sống gần gũi với vệ sinh kém, ví dụ như các nơi nuôi bò mà 
bò bị phơi nhiễm với phân người. Nhiễm sán dây lợn gặp nhiều hơn 
ở những cộng đồng kém phát triển, kém vệ sinh với ăn thịt lợn sống 
hoặc nấu chưa thật chín. Tỷ lệ cao của bệnh từng gặp ở các nước Mỹ 
La tinh, Đông Âu, châu Phi dưới Sahara, Ấn Độ và châu Á. Sán dây 
lợn gặp ở Hoa Kỳ, nhất là ở những người Mỹ La tinh nhập cư. Sán 
dây châu Á giới hạn ở châu Á và hay thấy ở Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Indonesia và Thái Lan.

Bệnh nang sán dây lợn có thể gặp khi ăn phải trứng sán dây lợn. Ví 
dụ, người kém vệ sinh mắc bệnh sán dây – có triệu chứng hoặc không 
– sẽ thải trứng sán dây có trong phân ra môi trường. Từ đó lây bệnh 
trứng sán dây cho chính họ hay cho những ngưới khác.

CHU TRÌNH SINH HỌC CỦA SÁN DÂY 
Bệnh sán dây ở người là một bệnh nhiễm ký sinh trùng do các con 
sán dây bò, sán dây lợn hay sán dây châu Á trưởng thành. Con 

người là vật chủ chính duy nhất 
mang các thứ sán dây này. Các 
trứng hay các đốt sán mang 
phôi đi ra ngoài theo phân (1); 
trứng có thể sống nhiều ngày 
hay nhiều tháng ở môi trường 
bên ngoài. Bò và lợn là những 
vật chủ trung gian bị nhiễm ký 
sinh trùng khi ăn phải rau cỏ bị 
dính trứng mang phôi hay các 
đốt sán mang phôi (2). Trong 
ruột bò hay lợn, các ấu trùng 
sán dây nở ra (3), xuyên thủng 
thành ruột bằng các vòng móc 
của đầu sán và di trú đến các 
cơ vân và các tạng, hay gặp 
nhất là ở não, mắt và mô dưới 
da; tại các nơi này chúng phát 
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triển thành các nang sán tạo ra bệnh nang sán hay “gạo” sán. Một 
nang sán có thể sống nhiều năm trong con vật. Con người có thể bị 
nhiễm sán dây bởi một trong hai tình huống sau đây: hoặc do ăn 
phải trứng sán mang phôi có trong thức ăn hay nước uống vệ sinh 
kém, hoặc do ăn phải thịt bò hay thịt lợn bị bệnh nang sán hay 
gạo sán không được nấu chín (4). Trong tình huống đầu, vào đến 
ruột người trứng sán dây sẽ nở ra ấu trùng và cuối cùng trở thành 
các nang sán hay gạo sán tại nhiều nơi trong cơ thể người, giống 
như quá trình diễn ra trong cơ thể các vật chủ trung gian (bò hay 
lợn). Trong tình huống sau, ấu trùng sán dây xuống đến ruột non 
sẽ phát triển trong hơn 2 tháng để trở thành con sán trưởng thành 
có thể sống được nhiều năm, đầu sán bám vào thành ruột non bởi 
các giác bám hay các vòng móc của đầu sán (5) và cư trú trong 
ruột non, tách thải các đoạn, các đốt và trứng sán đi ra ngoài theo 
phân (6). Chiều dài của các con sán bò trưởng thành thường là 5m 
hay ngắn hơn (tuy vậy, có khi nó dài tới 25 m) và của con sán lợn 
là từ 2 đến 7 m. Các con sán lớn với các đốt sán (proglottids) dần 
trưởng thành và mang phôi, tách khỏi con sán lớn và di chuyển 
xuống hậu môn hoặc theo phân đi ra ngoài (khoảng 6 đốt sán mỗi 
ngày). Các đốt trưởng thành nằm ở phía đuôi thân sán chủ yếu 
chứa một tử cung phân nhánh trong chất đầy trứng. Các con sán 
bò trưởng thành thường có 1.000 đến 2.000 đốt sán, trong khi con 
sán lợn trưởng thành trung bình có 1.000 đốt sán. Các trứng chứa 
trong các đốt sán mang thai sẽ được giải phóng sau khi các đốt sán 
đi ra ngoài theo phân. Sán bò có thể sinh ra tới 100.000 trứng và 
sán lợn tới 50.000 trứng tương ứng cho mỗi đốt sán.

TRIỆU CHỨNG 
Đa số người bị nhiễm sán dây không có triệu chứng hay chỉ có triệu 
chứng nhẹ. Bệnh nhân nhiễm sán dây bò có nhiều triệu chứng hơn 
những người nhiễm sán dây lợn vì con sán dây bò có kích thước dài 
hơn (đến 10 m) so với con sán dây lợn (thường dài 3 m). Sán dây có 
thể gây ra các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, ăn không ngon 
miệng, sụt cân và rối loạn tiêu hóa. Triệu chứng hay gặp nhất là các 
đốt sán chui ra ngoài qua hậu môn hoặc nằm lẫn trong phân. Những 
trường hợp hiếm gặp là các đốt sán chui vào trong ruột thừa hay đi 
vào các ống mật, ống tụy. 

Nhiễm sán dây lợn có thể đưa 
đến bệnh nang sán hay bệnh 
gạo sán ở người, có thể là rất 
nặng khi có tổn thương ở hệ thần 
kinh trung ương (với các cơn 
động kinh) và các tổn thương của 
cơ hay mắt. 

Bệnh sán dây (taeniasis) 
thường có các triệu chứng nhẹ 
và không đặc hiệu. Đau bụng, 
buồn nôn, tiêu chảy hay táo bón 
có thể gặp khi sán dây phát triển 
đầy trong ruột, xảy ra 6-8 tuần 
sau khi ăn phải thịt có các nang 
sán. Những triệu chứng này có 
thể tiếp diễn cho đến khi con sán 
chết nhờ có điều trị, nếu không 
nó có thể sống trong nhiều năm.
Trong bệnh sán lợn, thời kỳ ủ 
bệnh thay đổi và người bị nhiễm 
có thể không có triệu chứng trong 
nhiều năm. Ở một số địa phương 
(đặc biệt là châu Á), người bệnh 
có thể phát sinh những nốt dưới 
da nhìn thấy hoặc sờ thấy. Những 
nang này thường do người bệnh 
tự phát hiện sau sự thoái hóa tự 
nhiên của con ký sinh hoặc sau 
điều trị, tại đây có thể gặp phản 
ứng viêm.

Bệnh nang sán thần kinh kết 
hợp với một số dấu hiệu và triệu 
chứng tùy thuộc vào số lượng, 
kích thước, giai đoạn và vị trí của 
những thay đổi bệnh lý cũng như 
khả năng đáp ứng miễn dịch của 
người bệnh và typ gen của ký 
sinh trùng, nhưng cũng có thể là 
không có triệu chứng lâm sàng. 
Các triệu chứng cũng có thể là rất 
nặng như các cơn đau đầu mạn 
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tính, các cơn co giật (hay động 
kinh nếu tiếp diễn), não úng thủy, 
viêm màng não, chứng mất trí và 
các triệu chứng gây ra bởi các 
tổn thương choán chỗ của hệ 
thần kinh trung ương.
Sán dây lợn là nguyên nhân của 
30% các trường hợp động kinh ở 
các địa phương có dịch mà con 
người sống rất gần với lợn thả rông.

Bệnh nang sán hay bệnh 
gạo sán là bệnh nhiễm các 
nang sán dây T. solium. Các nang 
sán này gây nhiễm cho não, các 
cơ, hay các mô khác,và là tác 
nhân lớn gây ra các cơn động 
kinh người lớn ở đa số các nước 
có thu nhập thấp. Người bị nang 
sán là do nuốt phải các trúng sán 
có trong phân của người bị sán 
trong ruột. Người sống cùng nhà 
với người bị sán có nguy cơ mắc 
bệnh nang sán cao hơn nhiều so 
với những người khác.
Lợn hay người bị nang sán là do 
ăn phải trứng sán có trong phân 
người bị bệnh sán dây, ấu trùng 
nở ra và chui qua thành ruột để 
đi đến nhiều nơi trong cơ thể, tạo 

ra bệnh nang sán hay gạo sán.

CHẨN ĐOÁN  
Chẩn đoán nhiễm sán dây Taenia 
bằng cách thử phân, hỏi người 
bệnh xem có thấy các đoạn sán 
chui ra ngoài qua hậu môn. Lấy 
các mẫu phân trong ba ngày 
khác nhau và tìm trứng sán dưới 
kính hiển vi. Có thể phát hiện các 
trứng sán dây trong phân sau 2-3 
tháng bị nhiễm. 
Các trứng sán dây lợn cũng có 
thể gây nhiễm cho người, gây 
bệnh nang sán hay bệnh gạo. 
Điều quan trọng là phải chẩn 
đoán và điều trị tất cả các bệnh 
sán dây.

DỰ PHÒNG & KIỂM SOÁT
Một cách dự phòng sán dây là 
nấu chín thịt, lên tới các nhiệt độ 
an toàn: ít nhất là 630 C (1450 F), 
đo với nhiệt kế dùng cho thức ăn 
để đo nhiệt độ bên trong của thịt 
khi nấu, đặt vào phần dày nhất 
của thịt, đợi 3 phút trước khi lạng 
thịt. Không được thử mẫu thịt khi 
chưa được nấu chín. 

ĐIỀU TRỊ 
Việc điều trị phải tiến hành ngay 
sau chẩn đoán cấp cứu. Sử dụng 
thuốc uống, praziquantel hay 
niclosamide. Các thuốc cũng có 
sẵn liều cho trẻ con.

Praziquantel là thuốc hay được 
sử dụng nhất để điều trị bệnh 
sán dây hoạt động. Cho uống 
5-10 mg/kg một lần cho người 
lớn và 5-10 mg/kg một lần cho 
trẻ con. Nếu bệnh nhân có bệnh 
nang sán đi kèm với sán dây, 
sử dụng praziquantel phải thận 
trọng. Praziquantel diệt nang sán 
và có thể gây viêm quanh các 
nang đang chết ở những người 
có nang sán, từ đấy có thể gây 
động kinh hay các triệu chứng 
khác. Niclosamide là thuốc 
thay thế, cho uống 2 g một 
lần cho người lớn và 50 mg/kg 
một lần cho trẻ con. Ở Hoa Kỳ 
người ta chỉ dùng Praziquantel 
mà không dùng Niclosamide cho 
người. Sau điều trị, phải lấy phân 
trong 3 ngày để tìm các đốt sán 
để xác định loại sán. Phải thử lại 
phân tìm trứng sán dây 1 đến 3 
tháng sau điều trị để đảm bảo là 
nhiễm ký sinh đã được loại trừ. 
Ở Hoa Kỳ, bệnh nang sán được 
coi là một trong số các Nhiễm 
Ký sinh trùng Ít được chú 
ý. Đó là một nhóm 5 bệnh ký 
sinh trùng bao gồm: bệnh sán 
dây (Taeniasis), bệnh Chagas 
(do Trypanosoma Cruzi), bệnh 
Toxocariasis (do Toxocara của 
chó và mèo), bệnh Toxoplasmosis 
(do Toxoplasma Gondii gây 
bệnh cho loài có vú và loài 
chim), bệnh Trichomonasis (do 
Trichomonas homminis gây kiết 
lỵ và do Trichomonas vaginalis 
gây viêm âm đạo và viêm niệu 
đạo ở nam giới).
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Hình giải phẫu của tá tràng – tụy tạng Nội soi mật-tụy ngược dòng

SƠ LƯỢC
Nội soi mật-tụy ngược dòng là thủ thuật dùng để chẩn đoán và điều trị các bệnh lý của ống mật chủ, túi mật và 
ống tụy. Ống mật chủ là ống dẫn mật bài tiết từ gan và đổ vào tá tràng (phần đầu của ruột non). Ống tụy dẫn 
lưu dịch tụy và hợp lưu với ống mật chủ trước khi đổ vào tá tràng tại nhú Vater (nhú tá lớn).

CHỈ ĐỊNH NỘI SOI MẬT-TỤY NGƯỢC DÒNG

NỘI SOI MẬT-TỤY 
NGƯỢC DÒNG

ThS BS Phạm Công Khánh

Nội soi mật-tụy ngược dòng được 
chỉ định cho các bệnh lý lành 
tính và ác tính của đường mật và 
đường tụy. 
- Bệnh lý lành tính của đường 
mật bao gồm: sỏi ống mật chủ, 
sỏi ống gan đơn giản, viêm đường 
mật cấp tính, hẹp đường mật lành 
tính, rò mật sau mổ cắt túi mật nội 
soi,  rò mật sau cắt gan hay vỡ gan 
do chấn thương… 
- Bệnh lý ác tính của đường 
mật bao gồm: u quanh bóng 
Vater, u đoạn cuối ống mật chủ, u 
rốn gan,…
- Bệnh lý lành tính của tụy 

bao gồm: viêm tụy cấp do sỏi mật, 
viêm tụy mạn, sỏi tụy…
- Bệnh lý ác tính của tụy là 
ung thư tụy chèn ép đường mật 
gây tắc mật.
- Rối loạn chức năng cơ vòng 
Oddi. Khi bị rối loạn này, cơ vòng 
Oddi không mở ra lúc cần thiết 
làm cho mật và dịch tụy không 
chảy được xuống ruột và gây trào 
ngược các dịch tiêu hóa. Sự trào 
ngược này có thể gây ra đau bụng 
nghiêm trọng, nôn ói, sốt, rét run, 
tiêu chảy. Rối loạn này hay gặp 
ở những người đã mổ cắt túi mật, 
nhất là ở phụ nữ tuổi trung niên. 

Khám siêu âm có thể thấy giãn 
đường mật và khi cần thiết để chẩn 
đoán phân biệt, có thể tiến hành 
đo áp suất cơ vòng Oddi qua ngả 
nội soi. Điều trị nội khoa bằng các 
thuốc giảm đau và chống co thắt, 
nếu thất bại mới phải mổ cắt cơ 
vòng Oddi nội soi.

KỸ THUẬT NỘI SOI MẬT-TỤY 
NGƯỢC DÒNG
- Nội soi mật-tụy ngược dòng được 
thực hiện bằng cách: Bác sĩ nội soi 
sử dụng ống nội soi nhìn nghiêng 
đưa qua miệng, vào thực quản và 
dạ dày, đến tá tràng. Khi thấy nhú 
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tá lớn (nơi ống mật chủ và ống 
tụy đổ chung vào tá tràng), bác 
sĩ sẽ đưa một dụng cụ chuyên biệt 
(catête hay dao cắt cơ vòng) thông 
vào nhú tá lớn, bơm thuốc cản 
quang và chụp hình X–quang để 
chẩn đoán bệnh lý của đường mật 
và đường tụy. Đây là bước quan 
trọng nhất quyết định sự thành 
công của thủ thuật trước khi tiến 
hành các thủ thuật khác.
- Những thủ thuật được thực hiện 
trong quá trình nội soi mật-tụy 
ngược dòng bao gồm:
• Cắt cơ vòng: bác sĩ nội soi dùng 
dao cắt cơ vòng được kết nối với 
máy cắt đốt điện để cắt cơ vòng 
mật hay cơ vòng tụy. Đây là thủ 
thuật đầu tiên trước khi thực hiện 
các thủ thuật tiếp theo trong 
quá trình thực hiện nội soi mật-
tụy ngược dòng. Đường cắt dài 
khoảng 0,5 – 1cm (75% chiều dài 
của nhú tá lớn) và không gây đau.
• Lấy sỏi: đây là thủ thuật thường 
được sử dụng để điều trị sỏi ống 
mật chủ hay sỏi ống tụy. Sỏi được 
lấy bằng rọ kéo sỏi hay bóng kéo 
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Nội soi mật-tụy ngược dòng lấy sỏi đường mật
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sỏi. Sỏi lớn có thể được tán thành những viên sỏi nhỏ 
bằng rọ tán sỏi cơ học hay tán sỏi (tán sỏi điện thủy 
lực hay tán sỏi laser).
• Đặt stent: stent được đặt tạm thời hoặc vĩnh viễn để 
điều trị những trường hợp hẹp lành tính và ác tính của 
đường mật và đường tụy. Có 2 loại stent: stent nhựa và 
stent kim loại. Stent nhựa thường có đường kính nhỏ, 
phải thay mỗi 2 - 3 tháng, chi phí thấp. Stent kim loại 
có đường kính lớn, thời gian bị tắc lâu, là stent được 
đặt vĩnh viễn và có giá thành cao. Bác sĩ sẽ tư vấn cho 
bệnh nhân loại stent tốt nhất cho từng bệnh lý cụ thể.
• Nong chỗ hẹp: bác sĩ nội soi dùng bóng nong 
chuyên dụng đưa qua chỗ hẹp (lành tính), bơm bóng 
với áp lực cao để làm rộng chỗ hẹp.
• Lấy mẫu thử giải phẫu bệnh: có thể dùng kềm sinh 
thiết để lấy mẫu mô trực tiếp từ chỗ hẹp hay dùng chổi 
chuyên dụng để chải tế bào nhằm xác định nguyên 
nhân hẹp lành tính hay ác tính.

BIẾN CHỨNG
Nội soi mật-tụy ngược dòng có tỷ lệ tai biến khoảng 
5 – 10%.
- Viêm tụy cấp: đây là tai biến thường gặp nhất 
trong nội soi mật-tụy ngược dòng, chiếm tỷ lệ 1,6 – 
15,7%. Bệnh nhân có biểu hiện đau bụng tăng dần 
và amylase-máu tăng từ 3 lần trở lên so với trị số bình 
thường sau 24 giờ làm thủ thuật. 80% viêm tụy cấp là 
nhẹ và điều trị thành công bằng thuốc và dinh dưỡng 
qua đường tĩnh mạch (tạm nhịn ăn trong thời gian 
viêm tụy).
- Chảy máu: chiếm khoảng 1,3%, có thể chảy máu 
ngay sau khi làm nội soi mật-tụy ngược dòng hoặc 
chảy máu muộn (2 tuần sau). Chảy máu có thể điều 
trị hoàn toàn qua nội soi (chích cầm máu, đốt điện hay 
kẹp cầm máu), hiếm khi phải phẫu thuật. Biến chứng 
chảy máu thường xảy ra khi người bệnh có rối loạn 
đông máu hay sử dụng các loại thuốc làm máu khó 
đông (ví dụ Clopidogrel).
- Thủng tá tràng: chiếm tỷ lệ 0,1 – 0,6%, thủng thường 
xảy ra khi có cắt cơ vòng kiểu cắt trước, sau cắt dạ 
dày, hẹp đường mật do nguyên nhân ác tính. Thủng 
tá tràng có thể điều trị bằng bít lỗ thủng qua nội soi 
(kẹp clip) kết hợp với nhịn ăn hay phẫu thuật khâu lại 
lỗ thủng.
- Nhiễm trùng đường mật: chiếm khoảng 1%, 
thường xảy ra trên những người bệnh tắc mật do 
u rốn gan, dẫn lưu đường mật thất bại. Người 
bệnh sẽ có biểu hiện sốt, lạnh run sau khi làm nội 

Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh được sử dụng trong bài: Cắt cơ vòng / Sphincterotomy; Đo áp suất cơ vòng 
Oddi nội soi / Endoscopic Sphincter of Oddi manometry; Rối loạn chức năng cơ vòng Oddi / Sphincter of Oddi dysfunction; 
Tán sỏi điện thủy lực / Electrohydraulic lithotripsy; Tán sỏi laser / Laser lithotripsy; Viên ngậm / Lozenge.

soi mật-tụy ngược dòng. Tai biến này có thể được 
phòng ngừa bằng kháng sinh dự phòng và kháng 
sinh điều trị.

THEO DÕI SỚM SAU NỘI SOI MẬT-TỤY 
NGƯỢC DÒNG
- Người bệnh cần nhịn ăn uống hoàn toàn ít nhất 8 giờ 
sau thủ thuật. Sau đó, người bệnh có thể uống nước 
đường hoặc dùng các viên ngậm trong có đường. Sau 
24 giờ, nếu không có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ biến 
chứng thì có thể ăn uống bình thường trở lại.
- Người bệnh có thể sinh hoạt, vận động bình thường.
- Người bệnh có thể được làm lại các xét nghiệm để 
kiểm tra sự cải thiện của tình trạng nhiễm trùng, viêm 
tụy hay tắc mật sau thủ thuật.
- Sau 48 giờ, nếu không có tai biến và biến chứng 
hay điều trị đặc biệt (điều trị các bệnh kèm theo) thì 
người bệnh có thể xuất viện. Về một nơi ở không xa 
bệnh viện quá 30 phút ôtô để có thể được cấp cứu 
kịp thời khi cần kíp. Trong vòng 72 tiếng sau can 
thiệp, cần được khám cấp cứu nếu có các triệu chứng 
như: đau bụng nghiêm trọng, ho liên tục, sốt, rét run, 
đau ngực, buồn nôn, nôn. 

DẶN DÒ KHI RA VIỆN
- Tái khám định kỳ theo hẹn. Những người bệnh được 
đặt stent nhựa sẽ được hẹn để rút stent hoặc thay stent 
sau 2 – 3 tháng.
- Nếu người bệnh có các biểu hiện: đau bụng nhiều, 
nôn ra máu, tiêu phân đen, sốt lạnh run thì cần tái 
khám ngay. 
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PGS TS BS Nguyễn Văn Ân

NIỆU HỌC CHỨC NĂNG - ĐỊNH NGHĨA
Niệu học chức năng là một bộ phận của thực hành niệu khoa đề cập đến các rối loạn chức năng của 
đường niệu dưới. Các bệnh gây ra các rối loạn chức năng này bao gồm: bàng quang thần kinh, tiểu không 
tự chủ, các triệu chứng đường tiểu dưới, sa tạng chậu ở phụ nữ, bế tắc đường ra của bàng quang… Chẩn 
đoán và điều trị được trình bày trong từng các bệnh cảnh khác nhau của niệu học chức năng.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
Chẩn đoán và điều trị các loại bệnh

GIỚI THIỆU
KHOA NIỆU HỌC

CHỨC NĂNG

Niệu Nữ:
• Viêm bàng quang cấp và mạn 
tính ở phụ nữ 
• Tiểu không tự chủ hay són tiểu 
do áp lực ở phụ nữ (xảy ra khi 
có các hoạt động làm tăng áp 
lực trong ổ bụng như ho, hắt 
hơi, chạy nhảy, nâng nhấc vật 
nặng…).
• Sa tạng chậu (sa bàng quang, 
sa thành trước âm đạo, sa tử 
cung, sa thành sau âm đạo, túi 
sa trực tràng…)
• Biến chứng niệu khoa trong và 
sau thai kỳ
• Tai biến niệu khoa của các 
phẫu thuật sản phụ khoa
• Rò niệu – sinh dục 
• Biến chứng niệu khoa của các 
ung thư sinh dục nữ...

Hình ảnh sa các tạng chậu ở phụ nữ
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Bàng quang thần kinh:
• Bí tiểu cấp trong giai đoạn sốc 
tủy sau tổn thương thần kinh cấp 
tính do chấn thương hay do phẫu 
thuật, theo dõi diễn tiến của tình 
trạng liệt bàng quang
• Các loại bệnh ký bàng quang 
thần kinh (BQTK) (BQTK kém co 
bóp/giảm hoạt, BQTK co thắt/
tăng hoạt, BQTK kém dãn nở…)
• Các biến chứng của bàng 
quang thần kinh (nhiễm khuẩn 
niệu, sỏi niệu, thận ứ nước, suy 
thận...)
Các tình trạng rối loạn chức 
năng đường tiểu dưới khác ở cả 
nam và nữ:
• Bàng quang tăng hoạt, bàng 
quang giảm hoạt
• Các dạng tiểu không kiểm 
soát (gắng sức, gấp, tràn đầy, 
thường trực…)
• Hội chứng đau vùng chậu/
viêm bàng quang kẽ...

Các loại phẫu thuật và thủ 
thuật
Phẫu thuật
• Điều trị tiểu không kiểm soát: 
phẫu thuật đặt dải treo qua 
đường âm đạo không căng, 
phẫu thuật đặt dải treo xuyên 
lỗ bịt, phẫu thuật đặt dải treo 
mu-âm đạo… là những phương 
pháp làm nâng đỡ niệu đạo 
của nữ, đưa về lại vị trí bình 
thường, đặt cơ vòng niệu đạo 
nhân tạo…
• Điều trị sa tạng chậu: sa thành 
trước âm đạo, sa sinh dục, sa 
thành sau âm đạo, túi sa trực 
tràng… 
• Điều trị rò niệu-sinh dục: vá rò 
bàng quang – âm đạo, rò âm 
đạo – trực tràng, rò niệu quản-
âm đạo…
• Điều trị nang thành âm đạo, 
polyp miệng niệu đạo…
• Điều trị tình trạng bế tắc niệu 
quản (do thai kỳ, do bệnh lý ác 
tính vùng chậu, do bàng quang 
thần kinh…): nội soi đặt JJ, cắm 
lại niệu quản vào bàng quang, 
tạo hình niệu quản, cắt bỏ thận 

Các phương pháp tạo hình bàng quang bằng ruột

Thông tiểu sạch cách quãng qua 
van chuyển lưu mước tiểu

Máy đo niệu động lực học
đa  kênh

mất chức năng…
• Điều trị bế tắc cổ bàng quang 
và niệu đạo: cắt đốt nội soi 
• Điều trị rối loạn co bóp đường 
tiểu dưới: nội soi phong bế cơ 
bàng quang, cơ thắt niệu đạo 
bằng botulinum toxin
• Phẫu thuật tạo hình bàng 
quang (tạo van chuyển lưu, tạo 
hình bàng quang bằng ruột…)
• Các phẫu thuật chuyển lưu 
nước tiểu do rối loạn tiểu nặng 
(mở bàng quang ra da, mở 2 
niệu quản ra da, mở thận ra 
da…)

Đo niệu động lực học 
Đo áp lực bàng quang 
Đo niệu dòng 
Đo điện cơ tầng sinh môn 

Phối hợp các phép đo: đo áp 
lực – niệu dòng, đo áp lực bàng 
quang lúc đi tiểu 
Quay phim niệu động lực học …

Tập vật lý trị liệu
Vật lý trị liệu sàn chậu với máy 
tập sàn chậu, với phương pháp 
Kegel bao gồm các bài tập giúp 
đề phòng và kiểm soát són tiểu 
cùng các vấn đề khác của sàn 
chậu.
Kích thích điện thần kinh chày 
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ngoại biên điều trị rối loạn tiểu  
Tập thông tiểu sạch cách 
quãng…

Đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và hợp tác quốc tế
• Đào tạo liên tục cho bác sĩ và 
nhân viên tại khoa. Tiếp nhận, 
đào tạo các học viên đại học và 
sau đại học: sinh viên y khoa, 
bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên 
khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, 
cao học, nghiên cứu sinh. Đào 
tạo và chuyển giao kỹ thuật cho 
các đơn vị khác. Phối hợp với 
các khoa y để tham gia giảng 
dạy và mở các lớp huấn luyện 
có điểm CME trong lĩnh vực 
chuyên ngành của mình.
• Kết hợp nghiên cứu khoa học, 
thực hiện các đề tài nghiên cứu 
tại bệnh viện, cấp Sở và cấp Bộ. 
Tham gia các hội nghị trong và 
ngoài nước để học tập và trao 
đổi kinh nghiệm.
• Hợp tác trao đổi kinh nghiệm với 
các cơ sở y tế trong và ngoài nước.
• Tham gia viết bài, đăng báo, 
nói chuyện để tuyên truyền, giáo 
dục trên lĩnh vực truyền thông.

Máy tập sàn chậu

CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ
Nhân sự dự kiến
• 4 bác sĩ (phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ y khoa)
• 11 nhân viên (cử nhân điều dưỡng, điều dưỡng trung cấp, cử nhân 
vật lý trị liệu, hộ lý, thư ký y khoa)

Cơ sở vật chất, trang thiết bị
• Phòng khám niệu chức năng (phòng 65, khu B)
• Phòng đo niệu động lực học (khu B)
• Phòng tập vật lý trị liệu sàn chậu (dự kiến)
• Phòng mổ (phòng mổ số 7)

Bảng các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài viết: Bàng quang thần kinh / Neurogenic bladder; 
Bế tắc đường ra của bàng quang / Bladder outlet obstruction; Các triệu chứng đường tiểu dưới / Lower urinary tract symptoms 
– LUTS; Đo áp lực bàng quang / cystometry; Đo áp lực bàng quang lúc đi tiểu / Voiding cystometry; Đo áp lực niệu dòng 
/ Pressure-flow studies; Đo điện cơ tầng sinh môn / Perineal surface electromyography; Đo niệu dòng / Uroflowmetry;  Kích 
thích điện thần kinh chày ngoại vi / Peripheral tibial nerve stimulation; Phẫu thuật đặt dải treo mu-âm đạo / Pubo-vaginal 
Sling – PVS; Phẫu thuật đặt dải treo qua đường âm đạo không căng / Tension-free vaginal tape -TVT; Phẫu thuật đặt dải treo 
xuyên lỗ bịt / Transobturator tape – TOT; Quay phim niệu động lưc học / Video-urodynamics; Rò nước tiểu / Urinary leakage; 
Sa các tạng chậu hông / Pelvic organs prolapse; Tiểu không tự chủ hay Són tiểu / Urinary incontinence.
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Rối loạn cương là một bệnh lý gây phiền toái, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần của người đàn 
ông. Theo Nghiên cứu đàn ông lớn tuổi ở Massachusetts – Mỹ (MMAS: Massachusetts Male Aging Study) 
thì rối loạn cương chiếm 52% ở nam giới từ 40 – 70 tuổi. Xã hội và kinh tế ngày càng phát triển, áp lực 
trong công việc, ăn uống dư thừa, thuốc lá, bia rượu... càng làm gia tăng tỷ lệ bệnh này.

TS BS Từ Thành Trí Dũng

RỐI LOẠN
CƯƠNG DẤU HIỆU

BÁO TRƯỚC CÁC BỆNH

TIM MẠCH
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Hầu hết các trường hợp rối loạn cương đều do các nguyên nhân thực 
thể: bệnh tim-mạch (do máu bơm đến dương vật không đủ, nhất là ở 
người lớn tuổi, người hút thuốc, người cao huyết áp – thực tế rối loạn 
cương thường là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu cho một bệnh tim-mạch 
nghiêm trọng), đái tháo đường, bệnh thận, béo phì, bệnh nội tiết… 
Các yếu tố tâm lý dẫn đến rối loạn cương chiếm khoảng 20%, nhất là 
ở người trẻ: tâm trạng căng thẳng, lo âu, trầm cảm…

QUÁ TRÌNH SINH RA BỆNH TIM CŨNG ĐỒNG THỜI LÀ QUÁ 
TRÌNH DẪN ĐẾN CÁC RỐI LOẠN CƯƠNG, KHÁC CHĂNG 
CHỈ LÀ Ở THỜI ĐIỂM XẢY RA SỚM MUỘN.
Rối loạn cương – không thể và không giữ được đủ cương cứng để 
có thể hoạt động tình dục – có thể là dấu hiệu dự báo sớm cho các 
vấn đề về tim đang có hoặc sẽ xảy ra về sau. Cũng vậy, nếu bạn 
mắc bệnh tim và được điều trị đúng thì có thể giúp khắc phục rối 
loạn cương.
Trước đây, sự hình thành các mảng xơ vữa trong các động mạch của 
cơ thể bạn được cho là căn nguyên của các rối loạn cương. Mảng xơ 
vữa làm giảm dòng máu trong dương vật, gây khó cho cường dương.

Nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy rối loạn cương chỉ là biểu hiện 
một phần trong tổng thể của sức khỏe chung. Xơ vữa động mạch là 
bệnh lý toàn thân ảnh hưởng đến toàn bộ mạch máu trong cơ thể và 
chắc chắn không chỉ giới hạn ở một phần nào của cơ thể và đương 
nhiên, bộ phận sinh dục cũng không phải là "vùng cấm". Đường 
kính của động mạch dương vật là 1 - 2 mm, của động mạch vành là 

ĐỘNG MẠCH ĐƯỜNG KÍNH 
(mm) BỆNH LÝ

ĐM dương vật 1 - 2 Rối loạn cương

ĐM vành 3 - 4 Đau thắt ngực - Thiếu 
máu cơ tim

ĐM cảnh 5 - 7 Thiếu máu não - Đột 
quỵ

3 - 4 mm, của động mạch cảnh 
là 5 - 7 mm, của động mạch đùi 
là 6 - 8 mm.

Do đó, khi bị xơ vữa thì động 
mạch dương vật có thể là một 
trong những mạch máu bị ảnh 
hưởng trước tiên do kích thước 
quá nhỏ của nó. Hậu quả là máu 
bơm đến dương vật không đủ và 
gây rối loạn cương. Khi mạch 
máu của dương vật xơ hẹp thì 
hiện tượng đó cũng có thể xảy ra 
ở các động mạch khác.
 
Xơ vữa động mạch, cao huyết 
áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, 
cũng như các bệnh lý toàn thân 
khác đều làm giảm lượng máu 
đến các mô, các tạng trong cơ 
thể. Nếu các nguyên nhân này 
không được giải quyết và điều 
trị kịp thời thì theo diễn tiến tự 
nhiên của bệnh, các động mạch 
khác lớn hơn cũng sẽ bị hẹp dần 
và mạch máu toàn bộ của toàn 
cơ thể sẽ bị tắc nghẽn. Tùy theo 
mạch máu đến cơ quan nào bị 
thương tổn thì sẽ gây bệnh lý của 
tạng đó như: hẹp động mạch 
vành sẽ gây đau thắt ngực, thiếu 
máu cơ tim; hẹp động mạch cảnh 
thì gây thiếu máu não, nếu nặng 
hơn sẽ gây đột quỵ; hẹp động 
mạch đùi sẽ làm cho hai chân bị 
thiếu máu và người bệnh sẽ có 
triệu chứng của cơn đau cách 
hồi (đau như vọp bẻ ở chân khi 
đi, nghỉ thì hết đau nhưng khi đi 
tiếp thì đau lại). Do đó, có thể 
nói rối loạn cương là triệu chứng 
báo trước bệnh lý tim-mạch đang 
tiềm tàng. Rối loạn cương khi xảy 
ra, nó không phải chỉ là bệnh lý 
ở bộ phận sinh dục mà còn là 
dấu hiệu khởi điểm dự báo cho 
các bệnh lý khác sẽ xảy ra, có 
khả năng ảnh hưởng xấu đến 
sức khỏe toàn thân và chất lượng 
sống của bệnh nhân.

Tuy vậy, ngày nay các chuyên gia 
tin rằng rối loạn cương (thường 
là mở đầu, trước các vấn đề của 
tim) chủ yếu là do lớp nội mạc lót 
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bên trong các động mạch phóng 
thích không đủ nitric oxide (NO). 
Cách thông thường nhất để làm 
tăng NO là thông qua vận động 
thể lực. Khi tim bơm với áp lực cao 
hơn để cung cấp máu cho các cơ, 
lớp nội mạc bên trong các động 
mạch của bạn sẽ giải phóng 
nhiều hơn NO vào máu - đây là 
một phần then chốt trong chuỗi 
các phản ứng thích nghi, có tác 
dụng làm cho thành mạch chùng 
lỏng và giãn rộng ra để cho nhiều 
máu hơn đi qua. Ngược lại, khi 
không có sự đáp ứng tốt thì sẽ 
không có đủ máu chảy vào các 
tạng kể cả dương vật, dẫn đến 
các rối loạn cương. Các rối loạn 
diễn ra sau đó là sự hình thành 
các mảng xơ vữa trong các động 
mạch của dương vật. 

CÓ MỘT LIÊN QUAN THỰC TẾ GIỮA RỐI LOẠN CƯƠNG VÀ 
CÁC VẤN ĐỀ CỦA TIM?
Mối liên quan này gần như là hiển nhiên, tuy nhiên rối loạn cương 
không phải bao giờ cũng tiềm ẩn trong nó một vấn đề về tim-mạch. Dù 
sao, các nghiên cứu đều khuyến cáo là ở những người đàn ông bị rối 
loạn cương mà không có nguyên nhân rõ ràng, ví dụ như chấn thương, 
và không có triệu chứng về bệnh tim thì vẫn cần được tầm soát về tim-
mạch trước khi khởi đầu mọi điều trị.

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LÀ NHỮNG GÌ?
Bên cạnh việc chung nhau một quá trình bệnh lý, rối loạn chức năng 
cương và bệnh tim cũng có chung nhiều các yếu tố nguy cơ, bao gồm: 
•Đái tháo đường. Đàn ông bị đái tháo đường có nguy cơ cao của rối 
loạn cương và bệnh tim.

•Hút thuốc. Thuốc lá làm tăng 
nguy cơ bệnh tim và có thể gây 
rối loạn cương.
•Uống rượu. Uống quá nhiều 
rượu có thể gây ra bệnh tim và 
có thể đóng góp vào các căn 
nguyên khác của bệnh tim, ví dụ 
như cao huyết áp hay cholesterol 
bất thường. Rượu cũng làm suy 
yếu cường dương.
• Huyết áp cao. Theo thời gian, 
cao huyết áp làm tổn thương lớp 
lót các động mạch và đẩy nhanh 
quá trình bệnh của mạch máu. 
Một số thuốc chữa cao huyết áp, 
ví dụ các thuốc lợi tiểu thiazide, 
cũng có thể ảnh hưởng đến chức 
năng cương.
• Cholesterol cao. Mức cao của 
lipoprotein tỷ trọng-thấp (LDL 
“xấu”) có thể dẫn đến chứng xơ 
vữa nói chung, kể cả các động 
mạch của dương vật.
• Tuổi. Khi bạn già đi, phải lâu 
mới cương được và cương không 
rắn chắc. Khi bạn trẻ hơn thì rối 
loạn cương càng có giá trị dự 
báo cao cho bệnh tim, nhất là khi 
bạn trẻ dưới 50 tuổi. Ở đàn ông 
tuổi trên 70, rối loạn cương càng 
ít có giá trị dự báo cho bệnh tim. 
• Béo phì. Tăng cân là một yếu tố 
nguy cơ khác điển hình xấu cho 
bệnh tim. 
• Testosterone thấp. Đàn ông 
testosterone thấp có tỷ lệ cao hơn 
của rối loạn cương và bệnh tim-
mạch so với đàn ông testosterone 
bình thường.

CÁC LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ 
CHO RỐI LOẠN CƯƠNG 
GÂY RA BỞI BỆNH TIM?
Nếu bác sĩ nghĩ rằng bạn có thể 
có nguy cơ bệnh tim, cần cân 
nhắc việc thay đổi lối sống. Tăng 
tập thể lực, giữ cân nặng khỏe 
mạnh, bỏ hút thuốc, giảm hoặc 
bỏ hẳn uống rượu. Tuy nhiên, 
cần làm thêm các khám nghiệm 
và điều trị có thể là cần thiết nếu 
bạn có các triệu chứng và dấu 
hiệu nặng hơn của bệnh tim.
Nếu bạn có cả rối loạn cương 
lẫn bệnh tim, cần trao đổi với bác 
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Các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài viết: Cơn đau cách hồi / Intermittent claudication; Cơn 
đau tim / Heart attack; Đau thắt ngực / Angina; Đột quỵ / Stroke; Lipoprotein tỷ trọng-thấp / Low-density lipoprotein – LDL; 
Nội mạc / Endothelium; Tâm trạng căng thẳng / Stress; Xơ vữa động mạch / Arterial atherosclerosis.

KIẾN THỨC Y  KHOA

sĩ của bạn về các lựa chọn điều 
trị. Khi bạn dùng một số thuốc 
tim-mạch, đặc biệt là nitrates, sẽ 
không an toàn khi sử dụng nhiều 
các thuốc để chữa rối loạn cương.

RỐI LOẠN CƯƠNG THƯỜNG 
LÀ DẤU HIỆU DỰ BÁO CHO 
MỘT BỆNH TIM-MACH? 
Rối loạn cương, được thừa nhận một 
cách chính thức, trong nhiều trường 
hợp là dấu hiệu dự báo sớm cho một 
bệnh tim hay các vấn đề khác về 
tuần hoàn. Theo một cách nhìn hoàn 
toàn cơ học, hiện tượng cương là do 
máu cung cấp cho dương vật nhiều 
quá mức bình thường, lưu lại một thời 
gian, rồi sau đó chảy đi. Sẽ không 
có hiện tượng cương nếu dòng máu 
chảy đến dương vật bị ngăn chận 
một phần hay hoàn toàn. Điều này, 
như đã nói ở trên, là do bất thường 
của lớp nội mạc mạch máu trong 
việc phóng thích NO và do xơ vữa 
động mạch – một quá trình tích tụ 
mảng cholesterol làm hẹp hoặc làm 
tắc động mạch - gây ra đau thắt 
ngực, cơn đau tim, đột quỵ, và các 
trường hợp tim-mạch khác. 

Bất thường của lớp lót nội mạc cùng 
với mảng xơ-vữa trong các động 

mạch đi vào dương vật thực sự là 
những nguyên nhân hàng đầu của 
rối loạn cương. Bởi vậy, nhiều tác 
giả cho rằng cường dương “được 
coi là phong vũ biểu cho sức khỏe 
nói chung ở nam giới” và rối loạn 
cương có thể là một dấu hiệu dự 
báo sớm cho một rối loạn của tim 
hay một nơi nào khác.

Chế độ ăn uống và tập luyện thích 
hợp là có lợi cho sức khỏe. Bạn 
nên biết rằng "vòng bụng to ra thì 

vòng đời ngắn lại". Cơ thể là một 
khối thống nhất nên khi tổng trạng 
chung tốt thì sức khỏe tình dục 
cũng được cải thiện. Các nhà khoa 
học đã chứng minh chế độ ăn ít 
chất béo và tập luyện sức khỏe 
đều đặn thì khả năng hoạt động 
tình dục cũng tốt vì tình dục là một 
hoạt động thể chất cũng cần đến 
năng lượng. Tim, phổi và các cơ 
quan khác trong cơ thể đều tham 
gia vào quá trình ấy.

Tóm lại, sức khỏe tình dục cũng 
quan trọng như bất cứ chức năng 
nào khác trong cơ thể con người 
và các tạng sinh dục cũng là 
những bộ phận không thể tách 
rời của cơ thể. Một đời sống tình 
dục khỏe mạnh phải là một phần 
của cuộc sống lành mạnh. Muốn 
có cuộc sống khỏe mạnh về tình 
dục cũng như về thể xác và tinh 
thần cần phải tập luyện thể thao 
thường xuyên, tránh căng thẳng, 
không uống nhiều rượu bia, không 
hút thuốc, ăn uống hợp lý điều độ, 
phòng ngừa các bệnh tim mạch, 
đái tháo đường....
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HỘI CHỨNG 
KẸT THẦN KINH 
TRÊN BẢ VAI TS BS Tăng Hà Nam Anh

Bệnh nhân nam tuổi dưới 40 đến khám vì đau âm ỉ vùng vai đã hơn một 
năm. Bệnh nhân làm nghề leo dừa nhưng dạo gần đây phải nghỉ leo vì 
cảm thấy tay yếu hẳn đi. Các hoạt động khác của vai đều bình thường. 
Bệnh nhân đã đi nhiều nơi nhưng thuốc thang đều không giảm. Khi khám 
chúng tôi phát hiện bệnh nhân có teo cơ dưới gai. Trên phim MRI thấy 
có hình ảnh rách sụn viền trên của khớp vai và có nang hoạt dịch nằm ở 
vùng khuyết gai-ổ chảo của vai, quen gọi là khuyết vai, gây chèn ép thần 
kinh trên bả vai. Bệnh nhân đã được phẫu thuật khâu lại sụn viền trong 
khớp vai qua nội soi khớp vai và mổ lấy nang hoạt dịch, giải phóng thần 
kinh trên bả vai. Một năm sau tái khám, bệnh nhân đã có thể trở lại công 
việc leo dừa như xưa. 

THẦN KINH TRÊN BẢ VAI XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU?
Thần kinh trên bả vai xuất phát từ đám rối cánh tay bao gồm các nhánh 

Các cơ vùng bả vai
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C5 và C6 (cổ 5 và cổ 6), một số trường hợp có thêm 
nhánh cổ 4. Đây là thần kinh hỗn hợp bao gồm cả 
cảm giác và vận động. Về vận động, thần kinh này 
chi phối cho các cơ trên gai và dưới gai là hai trong 
số 4 cơ chóp xoay có nhiệm vụ xoay cánh tay, đặc 
biệt là các động tác giang tay lên quá đầu. Về cảm 

giác, thần kinh này chi phối cảm giác cho mặt sau 
khớp vai, khớp cùng-đòn, khoang dưới mỏm cùng vai, 
xương bả vai.

THẦN KINH TRÊN BẢ VAI BỊ CHÈN ÉP Ở ĐÂU 
VÀ AI HAY BỊ?
Thần kinh trên bả vai hay bị chèn ép ở vùng dây 
chằng bả vai ngang trên và vùng khuyết gai-ổ chảo.
Những người hay bị chèn ép thần kinh trên bả vai là 
những người hay mang ba-lô nặng và kéo dài. Những 
người chơi môn nhào lộn trên tấm bạt lò xo căng trên 
khung (trampoline) dễ bị chấn thương trực tiếp vào 
thần kinh trên vai. Hoặc chấn thương trực tiếp do banh 
đập vào vùng vai. Trong môn bóng chày thì người bắt 
banh hay bị hội chứng này. Những người làm việc 
với giơ tay lên quá đầu như leo trèo (ví dụ leo dừa), 
những người chơi các môn leo núi, tennis, cầu lông… 
hay bị rách sụn viền trên vai và gây thoát dịch khớp 
qua lỗ rách tạo thành nang hoạt dịch ở vùng khuyết 
vai. Nang dịch này lớn dần gây chèn ép thần kinh 
vùng khuyết vai.

TRIỆU CHỨNG CHÈN ÉP THẦN KINH TRÊN 
BẢ VAI NHƯ THẾ NÀO?
Bệnh nhân có cơn đau âm ỉ trong sâu lan từ đỉnh 
xương bả vai đến vùng vai cùng bên. Đôi khi bệnh 
nhân có thể chỉ điểm đau ở khuyết vai. Khi khám bệnh 
thầy thuốc cho bệnh nhân bắt chéo tay qua ngực sẽ 
gây đau vùng bị chèn ép. Tình trạng chèn ép thần 
kinh lâu ngày sẽ làm teo cơ trên gai và hoặc cơ dưới 
gai tùy theo vị trí chèn ép thần kinh. Nếu thần kinh bị 
chèn ép ở vùng dây chằng bả vai ngang trên sẽ gây 
teo cơ trên gai và cơ dưới gai. Nếu thần kinh bị chèn 
ép vùng khuyết vai sẽ gây teo cơ dưới gai. 

Nang hoạt dịch chèn ép
thần kinh trên vai ở khuyết vai

Hình xương bả vai nhìn nghiêng

Vùng xương bả vai nhìn từ phía sau
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Bệnh nhân sẽ yếu tay ở tư thế dạng và xoay ngoài 
của vai. Khi bệnh nhân bắt chéo tay qua lồng ngực và 
cổ tay đi ngược hướng với vai bị đau sẽ làm cơn đau 
xuất hiện rõ hơn.
 
CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH
Cần cho bệnh nhân đi đo điện cơ và chụp MRI để xác 
định nguyên nhân và vị trí bị chèn ép.
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Vùng khớp vai nhìn từ phía trước

Các thuât ngữ chuyên môn Việt-Anh sử dụng trong bài: Dây chằng bả vai ngang trên / Superior transverse 
scapular ligament; Khuyết gai-ổ chảo hay Khuyết vai / Spinoglenoid echancrure – Scapular echancrure; Teo cơ dưới vai / 
Infraspinatus muscle atrophy; Thần kinh trên bả vai / Suprascapular nerve.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT
Cần phân biệt với một hội chứng thường gặp tại vùng 
này là hội chứng hạn chế vận động xương bả vai. 
Xương bả vai là nơi bám của cơ dưới vai và cơ răng 
cưa trước, các cơ này cùng với bao hoạt dịch của 
khớp vai làm cho hoạt động của vai được mềm mại. 
Khi cơ bị teo yếu hay mất hoạt động, xương bả vai có 
thể cọ xát vào các xương sườn khi vận động gây đau 
và tiếng kêu đặc biệt, tiếng nghiền và lách cách đau. 
Hạn chế vận động của xương bả vai còn do nhiều 
nguyên nhân khác như: viêm bao hoạt dịch, u xương-
sụn, gãy xương sườn hay xương bả vai, trật bán phần 
gân cơ nhị đầu, rách sụn viền chung quanh ổ chảo 
xương bả vai…

ĐIỀU TRỊ NHƯ THẾ NÀO?
Khi bị chấn thương cấp tính bệnh nhân cần được nghỉ 
ngơi, dùng thuốc giảm đau, tập vật lý trị liệu.
Phẫu thuật được chỉ định khi thần kinh bị chèn ép và 
không đáp ứng với điều trị nội khoa. Phẫu thuật có thể 
cắt dây chằng bả vai ngang trên hoặc khâu lại sụn 
viền trên của khớp vai qua nội soi, sau đó lấy bỏ nang 
hoạt dịch chèn ép thần kinh.
Việc phẫu thuật giúp bệnh nhân giảm đau, ngăn ngừa 
teo cơ, giúp hồi phục sức cơ. Một số trường hợp cơ teo 
có thể hồi phục một phần. 
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Phẫu thuật thay khớp háng đã có từ rất sớm nhưng 
bắt đầu phát triển mạnh kể từ thập niên 1930 trở đi 
với sự đóng góp đáng kể của Sir J. Charnley và R. 
Judet. Trường hợp thay bằng khớp háng kim loại đầu 
tiên được thực hiện bởi một bác sĩ người Mỹ là Austin 
Moore, năm 1940, tại Bệnh viện Columbia ở Nam 
Carolina.
Thay khớp háng nhân tạo có các phương pháp chính 
sau đây:
(1) Thay khớp háng toàn phần là thay cả phần chỏm 
lẫn phần ổ cối, được chỉ định cho các trường hợp gãy 
khớp háng nặng hoặc bị mòn, hư hại nặng và rất đau 
do viêm khớp.
(2) Thay khớp háng bán phần đơn cực là chỉ có thay 
chỏm, có chuôi cắm vào trong ống tủy xương đùi, và 
để lại nguyên ổ cối tự nhiên của khung chậu. Chỏm 
chuyển động và tiếp xúc trực tiếp với ổ cối nên có thể 
gây đau, làm hạn chế cử động của bệnh nhân. Được 
chỉ định cho các trường hợp viêm khớp, thoái hóa, 
hay gãy nặng của chỏm xương đùi.
(3) Thay khớp háng bán phần lưỡng cực. Khớp háng 
nhân tạo thay vào này thường được gọi là Chỏm hay 
Đầu lưỡng cực. Mô-đun lưỡng cực này đã có từ trên 
25 năm. Đây là loại chỏm có lớp ngoài bằng kim loại 
và lớp trong bằng polyetylen bao lấy một chỏm con ở 
giữa cũng bằng kim loại, chỏm con này gắn với một 
chuôi cắm vào trong ống tủy xương đùi. 
Vỏ ngoài của khớp nhân tạo nói chung bất động 
tương đối trong ổ chảo tự nhiên của người bệnh. Khái 
niệm cơ bản của vận động khớp nhân tạo bán phần 
lưỡng cực dựa trên hệ thống hai chỏm hình cầu: (1) 
chỏm con có chuyển động xoay bên trong chỏm lớn 
và (2) chỏm lớn cũng có chuyển động xoay tại kẽ hở 
giữa lớp ngoài (kim loại) và lớp trong (polyetylen) của 
vỏ chỏm nhân tạo. Phương pháp này hạn chế được sự 

THAY
KHỚP HÁNG 
ĐƯỜNG TRƯỚC

TS BS Tăng Hà Nam Anh

cọ xát trực tiếp giữa chỏm lớn với ổ cối xương chậu 
nên làm giảm đau nhiều cho người bệnh. 
(4) Người ta còn phân biệt thêm loại khớp háng nhân 
tạo có hay không có xi măng y khoa, nghĩa là khi 
gắn vào cơ thể có dùng xi măng hay không để cố 
định khớp.

Thay khớp háng có thể được thực hiện bằng các 
đường mổ phía trước, phía trước-bên hay phía sau. 
Các đường mổ này về kinh điển phải cắt các cơ bao 
quanh khớp háng để đi vào trong khớp háng, nhất 
là đường phía sau. Việc cắt cơ có thể làm khớp háng 
dễ bị trật và đau làm cho bệnh nhân chậm hồi phục.

Thay khớp háng đường trước xâm lấn tối thiểu của Huerter
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Bảng các thuật ngữ chuyên môn Việt-Anh được sử dụng trong bài viết: Chỏm (hay) Đầu lưỡng cực / Bipolar 
head; Hệ thống hai khối hình cầu / Double-ball system; Kẽ hở / Gap; Lớp ngoài (hay) Vỏ ngoài (của chỏm nhân tạo) / 
External component (or) Outer shell; Thay khớp háng bán phần (hay) Tạo hình khớp háng bán phần / Partial hip replacement 
(or) Hemiarthroplasty; Thay khớp háng bán phần đơn cực / Partial unipolar hip replacement; Thay khớp háng bán phần lưỡng 
cực (hay) Tạo hình khớp háng bán phần lưỡng cực / Partial bipolar hip replacement (or) Bipolar hemiarthroplasty; Thay khớp 
háng toàn phần / Total hip replacement.

X quang kiểm tra sau mổ, khớp háng nhân tạo 
toàn phần đã được đặt vào tốt

Thay khớp háng đường trước đã được thực hiện từ 
lâu với ưu điểm tránh trật khớp, và không phá hủy hệ 
thống mạch máu nuôi phía sau. Tuy nhiên kỹ thuật mổ 
đường trước cổ điển cắt nhiều cơ nên vẫn gây đau và 
hạn chế vận động. Những năm gần đây trên thế giới 
nổi lên kỹ thuật thay khớp háng đường trước với kỹ 
thuật ít xâm lấn, không cắt cơ mà chỉ tách giữa các bó 
cơ để đi vào khớp háng. Kỹ thuật này đã được thực 
hiện từ năm 2016 tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương 
(Thành phố Hồ Chí Minh) với các bệnh nhân chọn lọc 
và đạt kết quả rất tốt. Ưu điểm của phương pháp này 
là đường mổ nhỏ hơn, không cắt các cơ quanh khớp 
háng, giảm đau sau mổ và bệnh nhân có thể đi sớm 
ngay ngày hôm sau. Điều quan trọng nhất là thay 
khớp háng đường trước có thể làm giảm nguy cơ trật 
khớp háng sau mổ.

Chỏm khớp háng nhân tạo lưỡng cực

Vết mổ nhỏ dùng thay khớp háng đường trước

Bệnh nhân 
đi sớm ngay 
sau mổ 
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Phục hồi chức năng (PHCN) là 
một trong ba khía cạnh của nền 
y học hiện đại bao gồm: y học 
dự phòng, y học trị liệu và y học 
phục hồi. Trong đó, PHCN bao 
gồm nhiều phân ngành như: Vật 
lý trị liệu (VLTL), Hoạt động trị liệu 

(HĐTL), Âm ngữ trị liệu (ÂNTL), 
Tâm lý trị liệu, Giáo dục trị liệu, 
Hướng nghiệp trị liệu, Chân tay 
giả và dụng cụ chỉnh hình… Song 
hành cùng các chuyên ngành nội 
khoa và ngoại khoa, hiện nay 
bản thân PHCN cũng được chia 

ra nhiều phân ngành chuyên sâu 
như: PHCN Chấn thương chỉnh 
hình, PHCN Thần kinh, PHCN 
Tim mạch, PHCN Hô hấp, PHCN 
Lão khoa, PHCN Sản phụ khoa, 
PHCN Nhi khoa…

BAN TIN THANG 5-2019.indd   22 7/26/2019   9:17:09 AM



23www.bvdaihoc.com.vn BVÑHYD

KIẾN THỨC Y  KHOA

Để hiểu được vai trò của PHCN 
từ góc độ điều trị đa ngành, đa 
mô thức, chúng ta hãy cùng xem 
xét một ví dụ sau đây. Chẳng hạn 
chúng ta có một người bệnh bị 
đột quỵ cấp nặng, hôn mê, phải 
nhập viện điều trị tại khoa Hồi 
sức thần kinh. Ngay từ ngày đầu 
tiên sau nhập viện, khi người 
bệnh đã qua cơn nguy kịch, các 
dấu hiệu sinh tồn đã ổn định, các 
biện pháp can thiệp cần thiết đã 
được tiến hành, cùng với các trị 
liệu chuyên khoa về mặt hồi sức 
và thần kinh cũng như chăm sóc 
dinh dưỡng, các bác sĩ PHCN 
sẽ tiến hành thăm khám, đánh 
giá người bệnh, lập kế hoạch 
và bắt đầu thực hiện ngay các 
phương pháp điều trị PHCN, mà 
tại thời điểm này chủ yếu là vai 
trò của VLTL. Sau khi có chỉ định 
của bác sĩ PHCN, các kỹ thuật 
viên VLTL sẽ tiến hành lượng giá 
các chức năng của người bệnh 
và thực hiện các kỹ thuật điều trị 
VLTL, các bài tập vận động thụ 
động, phối hợp xoay trở, đặt 
tư thế đúng nhằm phòng ngừa 
các biến chứng nguy hiểm như 
huyết khối tĩnh mạch, loét do tì 
đè, viêm phổi cũng như các biến 
chứng hậu phẫu khác của hệ vận 
động như teo cơ, cứng khớp, rối 
loạn dinh dưỡng… Như vậy, có 
thể nói quá trình PHCN được bắt 
đầu gần như cùng lúc và sẽ song 
hành cùng với các phương pháp 
trị liệu khác trong suốt quá trình 
điều trị cho người bệnh.

Khi người bệnh đã tỉnh táo, hợp 
tác và khỏe hơn, các kỹ thuật 
viên VLTL sẽ tiến hành các bài tập 
tăng tiến hơn như tập vận động 
chủ động và có kháng trở, tập hô 
hấp, tập di chuyển, đi lại nhằm 
thúc đẩy quá trình hồi phục của 
người bệnh và hạn chế các biến 
chứng do nằm lâu.
 
Cũng tại thời điểm này, các kỹ 
thuật viên HĐTL và ÂNTL sẽ phát 

Kỹ thuật viên HĐTL tập luyện chức năng bàn tay cho người bệnh bị 
di chứng nhồi máu não

Kỹ thuật viên VLTL tập luyện di chuyển cho người bệnh bị tai biến 
mạch máu não
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huy vai trò quan trọng của mình. Có thể hiểu một 
cách nôm na rằng: sau khi người bệnh bị một bệnh 
tật hoặc thương tích nào đó, các kỹ thuật viên VLTL 
sẽ là người giúp người bệnh lấy lại chức năng 
vận động của họ, có thể di chuyển và tránh được 
các biến chứng của việc bất động và nằm lâu tại 
giường. Tuy nhiên, nếu chỉ chừng ấy thôi thì chưa đủ 
để giúp cho người bệnh có thể quay lại với những 
hoạt động trong đời sống hàng ngày trước đây của 
họ, bao gồm các hoạt động sống, hướng nghiệp, 
giải trí và quan hệ xã hội… Đây là lúc mà người 
kỹ thuật viên HĐTL và ÂNTL thể hiện được vai trò 
không thể thay thế được của mình trong quá trình 
điều trị nhằm đem lại sự phục hồi tốt nhất, đầy đủ 
và toàn diện nhất cho người bệnh. 

Các kỹ thuật viên HĐTL sẽ giúp cho người bệnh, 
ngay từ những ngày còn nằm tại bệnh viện, tập 
luyện để có thể trở lại độc lập trong các sinh hoạt 
đơn giản nhất của đời sống hàng ngày như: vệ 
sinh thân thể, ăn uống, mặc quần áo, đi lại hoạt 
động… Sau đó, cùng với sự tiến triển của quá trình 
PHCN của người bệnh, các kỹ thuật viên HĐTL sẽ 
tiếp tục tập luyện cho người bệnh để họ có thể lấy 
lại được các kỹ năng cần thiết cho các hoạt động 
sống, nghề nghiệp, giải trí và các hoạt động xã 
hội, với mục tiêu là “đảm bảo cho người bệnh tình 
trạng tốt nhất có thể được về thể chất, tinh thần và 
xã hội để họ có thể bằng nỗ lực của chính mình, 
duy trì hoặc khôi phục được một vị trí trong đời sống 
xã hội càng bình thường càng tốt”. 

Ở một khía cạnh khác của quá trình PHCN, không 
thể không kể đến vai trò quan trọng của người kỹ 
thuật viên ÂNTL. Rất nghiều người bệnh đột quỵ 
nói riêng và các bệnh lý, dị tật khác nói chung có 
các rối loạn về nuốt và rối loạn về ngôn ngữ, trong 
đó các rối loạn nuốt có thể gây ra các biến chứng 
nguy hiểm như viêm phổi do hít sặc và thậm chí 
dẫn đến tử vong. Người kỹ thuật viên ÂNTL sẽ đồng 
hành cùng người bệnh ngay từ những ngày đầu 
tiên sau đột quỵ, để giúp họ có thể dễ dàng hơn và 
an toàn hơn trong việc ăn uống, hạn chế được các 
biến chứng có liên quan đến rối loạn nuốt. Đối với 
những người bệnh có rối loạn ngôn ngữ, chẳng hạn 
như không thể nói được hoặc không hiểu lời nói, 
chữ viết… các kỹ thuật viên ÂNTL sẽ huấn luyện 
cho người bệnh các kỹ năng phát âm, nói, đọc, 
viết... nhằm phục hồi các chức năng giao tiếp của 
họ càng nhiều càng tốt. Ngoài các phương thức trị 
liệu nói trên, nhiều người bệnh còn cần có sự hỗ trợ 
của Tâm lý trị liệu, Giáo dục trị liệu, Hướng nghiệp 
trị liệu… để có thể đạt được sự hồi phục hoàn toàn. 
  
Như vậy, qua ví dụ kể trên, chúng ta có thể thấy 
được PHCN là một quá trình toàn diện và xuyên 
suốt trong quá trình điều trị của người bệnh, song 
hành với các chuyên ngành trị liệu khác từ những 
ngày đầu tiên sau khi người bệnh mắc bệnh hoặc bị 
chấn thương cho đến khi người bệnh hồi phục hoàn 
toàn. Quá trình PHCN có thể lâu dài hoặc suốt đời 
và khác nhau tùy thuộc vào từng cá thể, tuy nhiên 
mục đích vẫn luôn là thông qua những can thiệp đa 
ngành, đa mô thức nhằm “tối ưu hóa các chức năng 
thể chất, tâm lý và xã hội”, mang lại kết quả điều trị 
tốt nhất cho người bệnh.

Kỹ thuật viên ÂNTL tập nói và ghi nhớ
cho bệnh nhân
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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
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LỄ KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (7/2/1955 – 27/2/2019) 
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
NĂM 2019

Ngày 26/02/2019, Bệnh viện 
Đại học Y Dược TPHCM (BV 
ĐHYD) tổ chức Lễ kỷ niệm 64 
năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. 
Đây là dịp tôn vinh các Thầy 
thuốc đã có những đóng góp 
trong sự phát triển của Bệnh 
viện, đồng thời tổng kết hoạt 
động Bệnh viện năm 2018 và 
phương hướng hoạt động năm 
2019.
Tham dự chương trình có:
• ThS. Hoàng Thị Thơm – Phó 
Vụ trưởng Vụ Truyền thông và 
Thi đua khen thưởng Bộ Y tế
• Đại diện Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu Đại học Y Dược TPHCM 
(ĐHYD)
• Hội đồng quản lý Trường – 
Bệnh viện
• Ban Giám đốc BV ĐHYD
• Cố vấn Ban Giám đốc và 
chuyên viên

• Trưởng / Phó các Phòng, Cơ 
sở, Trung tâm, Khoa, Đơn vị
• Đại diện Ban Chấp hành Đảng 
bộ bộ phận, Ban Chấp hành 
Công đoàn, Ban Chấp hành 
Đoàn Thanh niên Bệnh viện.
Phát biểu tại chương trình, PGS 
TS. Trần Diệp Tuấn – Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng ĐHYD đánh giá 
cao các hoạt động BV ĐHYD đã 
đạt được trong năm 2018 và gửi 
lời chúc mừng đến các Thầy Cô, 
Ban Giám đốc, nhân viên y tế 
Bệnh viện – những người mang 
trong mình sứ mệnh “Lương y 
như từ mẫu”. Xã hội ngày càng 
phát triển, nhu cầu khám chữa 
bệnh của người dân ngày càng 
tăng, PGS TS. Trần Diệp Tuấn hy 
vọng Bệnh viện sẽ luôn giữ vững 
vị thế là một trong những bệnh 
viện có chất lượng khám chữa 
bệnh tốt nhất Việt Nam và mỗi 

nhân viên y tế sẽ luôn trau dồi 
chuyên môn, các kỹ năng mềm, 
cùng nhau phát triển, vươn tầm 
cao mới.
Tại chương trình, PGS TS BS. 
Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc 
BV ĐHYD cho biết: “Bệnh viện 
đã có sự đầu tư và phát triển 
vượt bậc về chuyên môn, quản 
trị bệnh viện, đội ngũ nhân sự, 
xây dựng các quy trình, quy 
định… tạo nên một năm 2018 
đầy thành công và tự hào. Trên 
nền tảng y đức của người Thầy 
giáo - Thầy thuốc, Ban Giám 
đốc Bệnh viện mong muốn các 
đơn vị luôn gắn bó, cùng nhau 
trao đổi, chia sẻ, hoàn thành 
tốt trách nhiệm được giao phó, 
phục vụ xã hội, người bệnh ngày 
một tốt hơn. Ngoài ra, để góp 
phần xây dựng, phát triển nền 
y học nước nhà, BV ĐHYD tập 

TIN HOẠT ĐỘNG
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trung ứng dụng các công nghệ 
mới trong y tế và sẽ là nơi khởi 
đầu, thực hiện các kỹ thuật tiên 
tiến một cách thuần thục, đồng 
thời chuyển giao cho các đơn 
vị y tế, để mỗi người dân trong 
cả nước được khám, điều trị kịp 
thời, chính xác. Trong năm 2019, 
Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, nâng cao đời sống 
nhân viên y tế, để UMC mãi là 
nơi đáng sống, đáng làm việc. 
Đồng thời, với mục tiêu “Lấy 
người bệnh làm trung tâm”, Bệnh 
viện sẽ xây dựng chuỗi UMC 
đẳng cấp trong khu vực, hoàn 
thiện các quy trình, quy định, cơ 
chế bệnh viện tự chủ, tạo lập bộ 
máy hoạt động chuyên nghiệp, 
giữ vững ngọn lửa UMC đầy tự 
hào và mạnh mẽ.”
Với mục tiêu gắn kết nhuần 
nhuyễn giữa điều trị kỹ thuật 
cao, đào tạo và nghiên cứu 
khoa học, trong năm 2018, BV 
ĐHYD đã đạt được nhiều thành 
tựu nổi bật như thực hiện thành 
công phẫu thuật ghép gan từ 

người cho sống; đăng cai tổ 
chức thành công Hội nghị khoa 
học Ngoại khoa và Phẫu thuật 
nội soi Việt Nam năm 2018, Hội 
nghị khoa học Xu hướng mới 
trong điều trị bệnh tim mạch hiện 
nay; Trung tâm Huấn luyện Phẫu 
thuật nội soi BV ĐHYD đạt chứng 
nhận “Center of Excellence” 
của Hội Phẫu thuật Nội soi và 
Nội soi Châu Á và Hội Thoát 
vị Châu Á Thái Bình Dương; 
thực hiện 11 công trình, bài báo 
quốc tế. Là nơi thực hành chuẩn 
mực của ĐHYD, trong năm vừa 
qua, Bệnh viện đã khai trương 
Trung tâm đào tạo siêu âm tim, 
khánh thành phòng huấn luyện 
mô phỏng gây mê hồi sức, tạo 
điều kiện cho các học viên thực 
hành, trao đổi kinh nghiệm với 
các chuyên gia trong và ngoài 
nước. Nhằm mang lại các giải 
pháp tiên tiến, đáp ứng số 
lượng người bệnh đến khám, 
điều trị, Bệnh viện đã triển 
khai ứng dụng đăng ký khám 
bệnh, thanh toán trực tuyến trên 
Website và các thiết bị di động, 

hướng đến mô hình chăm sóc 
sức khỏe thông minh bằng sự 
kết hợp giữa trí tuệ con người và 
công nghệ. Với quan điểm công 
tác quản lý chất lượng trở thành 
văn hóa chất lượng, trong hai 
năm liên tiếp 2017 – 2018, BV 
ĐHYD là một trong những bệnh 
viện dẫn đầu, đạt điểm chất 
lượng cao theo đánh giá của Bộ 
Y tế; đạt hai giải thưởng poster 
về cải tiến chất lượng tại Diễn 
đàn quốc gia về chất lượng 
bệnh viện lần thứ IV và là “Bệnh 
viện đạt chất lượng khám, chữa 
bệnh, sự hài lòng người bệnh, 
xanh sạch đẹp”.
Nhân dịp này, BV ĐHYD đã 
vinh dự nhận Cờ thi đua của 
Thủ tướng Chính phủ vì đã hoàn 
thành xuất sắc, toàn diện nhiệm 
vụ công tác, dẫn đầu phong 
trào thi đua yêu nước năm 2017. 
Đồng thời, 20 tập thể và 47 cá 
nhân BV ĐHYD đã nhận bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ, 
bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y 
tế, kỷ niệm chương vì sức khỏe 
nhân dân.

Ngày 08/3/2019, Bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM 
tổ chức buổi họp mặt hệ thống 
thư ký UMC nhân ngày Quốc tế 
Phụ nữ 8/3. Đây là dịp tôn vinh 
những người phụ nữ dịu dàng, 
tài năng của UMC, đồng thời 
tạo sân chơi lành mạnh cho các 
bạn thư ký sau những giờ làm 
việc căng thẳng.
Phát biểu tại chương trình, TS BS. 
Phạm Văn Tấn – Phó Giám đốc 
Bệnh viện rất vui và bất ngờ trước 
vẻ đẹp, sự trẻ trung, năng động 

của đội ngũ thư ký. Đồng hành 
cùng Bệnh viện trong việc xây 
dựng hình ảnh văn hóa, sự chỉnh 
chu, chuyên nghiệp trong mọi 
hoạt động, Ông hy vọng hệ thống 
thư ký và điều dưỡng UMC sẽ 
luôn phát triển tài năng, nâng cao 
tay nghề, đạt được sự thăng tiến 
trong công việc, cùng nhau gắn 
kết thành đại gia đình UMC vững 
mạnh. Thay mặt Ban Giám đốc 
Bệnh viện, TS BS. Phạm Văn Tấn 
gửi lời chúc yêu thương đến “một 
nửa thế giới”, sẽ luôn trẻ đẹp, vui 

tươi và mãi là bông hoa quý của 
Bệnh viện, gia đình, xã hội.
Thay mặt cho các bạn thư ký, 
CN. Nguyễn Thị Ngọc Diệu – 
Phó trưởng phòng Hành chính, 
Tổ trưởng Tổ thư ký Bệnh viện 
gửi lời cảm ơn đến sự quan 
tâm, động viên của Ban Giám 
đốc và lãnh đạo các Phòng, 
Khoa, Cơ sở, Trung tâm, Đơn 
vị đã tạo mọi điều kiện để 
hệ thống thư ký phát huy, tạo 
dựng hình ảnh người thư ký 
hành chính với nét đẹp, tính 
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MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI - MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI

cách đặc trưng riêng. Với 
môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, CN. Nguyễn Thị Ngọc 

Diệu hy vọng hệ thống thư ký 
UMC sẽ ngày càng phát triển, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, là cánh tay đắc lực của 
lãnh đạo trong mọi hoạt động 
Bệnh viện.
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Ngày 03/4/2019, Ban chấp 
hành Công đoàn Bệnh viện Đại 
học Y Dược TPHCM tổ chức vòng 
chung kết Giải bóng đá mini 
2019 sau những trận tranh tài 
quyết liệt tại vòng đấu bảng và 
bán kết.

Kết quả giải đấu như sau:
• Chức Vô địch thuộc về Liên 
quân Phòng Hành chính – Tài 
chính Kế toán – Quản trị tòa nhà
• Giải Á quân thuộc về Cơ sở 2

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã 
trao giải cho các đội bóng sau:
• Liên quân khoa Khám bệnh – 
Nội soi – Kiểm soát nhiễm khuẩn
• Liên quân khoa Chấn thương 
chỉnh hình – Phục hồi chức năng 
– Gây mê hồi sức
• Liên quân khoa Phẫu thuật tim 
mạch – Đơn vị Can thiệp nội 
mạch
• Liên quân khoa Ngoại tiêu hóa 
– Ngoại Gan – Mật – Tụy
• Vua phá lưới: Anh Lương 

Nguyễn Quang Duy – Phòng 
Quản trị tòa nhà
• Giải cổ động viên: Cơ sở 2
Chúc mừng các đơn vị và cá 
nhân đã đạt được các giải 
thưởng trong Giải bóng đá mini 
2019. Cảm ơn các cầu thủ UMC 
đã cống hiến cho khán giả 
những pha bóng tuyệt vời; cảm 
ơn những cổ động viên đã đến 
cổ vũ nhiệt tình, tạo nên không 
khí thi đấu đầy sắc màu và tinh 
thần đoàn kết.

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI 2019 - VÒNG CHUNG KẾT
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Ngày 09/03/2019, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM (BV 
ĐHYD) tổ chức chương trình hiến 
máu nhân đạo dành cho đoàn 
viên, thanh niên, cán bộ viên chức 
Bệnh viện, cũng như cán bộ, sinh 
viên Đại học Y Dược TPHCM. Đây 
là một trong những hoạt động 
thiết thực, thể hiện trách nhiệm, 
tinh thần nhân văn của tập thể BV 
ĐHYD dành cho cộng đồng.
Hiến máu nhân đạo từ lâu đã trở 
thành hoạt động thường niên của 
BV ĐHYD với hi vọng những giọt 

máu yêu thương sẽ mang đến 
niềm tin và sự khỏe mạnh cho các 
trường hợp kém may mắn trong 
cuộc sống. Chương trình nghĩa 
tình lần này đã thành công tốt đẹp 
với hơn 380 đơn vị máu, tương 
đương khoảng 95.600 ml máu. 
Hoạt động hiến máu không chỉ 
là nghĩa cử cao đẹp mà còn đem 
lại nhiều tác dụng tích cực đối với 
cơ thể người hiến máu. Trước mỗi 
lần hiến máu, tình nguyện viên sẽ 
được khám, tầm soát, tư vấn sức 
khỏe miễn phí; máu sau khi hiến 
tặng sẽ được sàng lọc, kiểm tra, 

giúp phát hiện sớm các nguy cơ 
mắc bệnh. Việc hiến máu sẽ giúp 
cơ thể giảm nguy cơ rối loạn do 
hấp thu quá nhiều sắt, nguy cơ 
mắc bệnh ung thư, tim mạch, giúp 
tái tạo các tế bào máu mới, đốt 
cháy từ 650 – 700 kcal, kiểm soát 
cân nặng,.. Tùy vào tình trạng sức 
khỏe, người hiến máu có thể hiến 
nhắc lại sau 12 tuần. Lưu ý, đối 
với những người nhiễm HIV, viêm 
gan B, viêm gan C, các loại virus 
lây qua đường truyền máu, người 
mắc bệnh mãn tính,... thì không 
nên hiến máu.
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HỎI
Thưa Bác sĩ. Tôi 57 tuổi, đã bị gai khớp mấy năm nay rồi. Đi lên cầu thang hoặc 
đi bộ nhiều thì thường bị đau hai khớp gối. Tôi có biết có phương pháp chữa 
viêm khớp bằng phương pháp máu tự thân. Vậy chân tôi như vậy có sử dụng được 

phương pháp này không?. Và chi phí cho việc chữa trị này hết bao nhiêu ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.
Hienhoahoathuan@...

ĐÁP
Chào bác. Theo như bác mô tả, có thể là bác muốn nói đến phương pháp bơm huyết tương giàu tiểu cầu 
được tách ra từ máu tự thân. Đây là phương pháp trước đây thường sử dụng trong điều trị thoái hóa khớp 
gối giai đoạn sớm, nhưng hiệu quả của nó thì khác nhau nhiều giữa các nghiên cứu và hiệu quả không 
hơn nhiều so với việc sử dụng thuốc kết hợp tập luyện, giảm cân…. và chi phí cũng đắt hơn nên hiện còn 
được ứng dụng nhiều nữa. Chi phí trung bình từ 2 đến 3 triệu cho một lần chích. Thân chào bạn.
ThS BS Mai Thanh Việt
Phòng khám Xương khớp 

HỎI
Phía trên  đầu gối phải của tôi, cách khoảng 3 cm, có một u tròn nhỏ, đường kính khoảng 
1cm, di động, chạm vào có cảm giác. Tôi muốn khám và cắt bỏ vì sợ để lâu không tốt, 
vậy tôi có thể đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM điều trị được không, và khám ở 
chuyên khoa nào? Xin Cám ơn Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
nguyễnbanha_khcn@...

ĐÁP
Chào bạn. Với triệu chứng bạn mô tả thì bạn có thể đến khám tại phòng khám chấn thương chỉnh hình để 
được khám và điều trị. Thân chào bạn.
ThS BS Mai Thanh Việt
Phòng khám Xương khớp

HỎI ĐÁP
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HỎI
Em vào thuốc sinh học 
(viêm cột sống dính khớp) 
em cần những xét nghiệm 
nào và ở lại viện bao lâu?
khoahoc@...

ĐÁP
Chào bạn. Trước khi truyền thuốc sinh học 
bạn cần được khám và làm các xét nghiệm 
tổng quát như chức năng gan, thận, công 
thức máu, mỡ-máu, loại trừ các bệnh lý như 
viêm gan, lao,….. Thời gian xét nghiệm và 
truyền thuốc thường khoảng 1-2 ngày. 
Thân ái chào bạn.
ThS BS Mai Thanh Việt
Phòng khám Xương khớp
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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

Thư từ, bài vở, góp ý xin gửi về
khoahocdaotao@umc.edu.vn

Kính biếu

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

Ự KIỆN - HOẠT ĐỘNGS
26 - 29

- Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại
- 8/3 – Ngày của những người phụ nữ dịu dàng,
tài năng của UMC
- Lễ kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 
(27/2/1955 – 27/2/2019) Tổng kết hoạt động Bệnh 
viện năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019
- Giải bóng đá mini 2019 - Vòng chung kết

3 - 24

IẾN THỨC Y KHOA
  3 Bệnh sán dây - Dịch tễ, Triệu chứng, Phòng bệnh & Điều trị

10 Giới thiệu khoa Niệu học chức năng
  7 Nội soi Mật-Tụy ngược dòng

   13 Rối loạn cương - Dấu hiệu báo trước các bệnh tim mạch
        17 Hội chứng kẹt thần kinh trên bả vai                                      
        20 Thay khớp háng đường trước                               
        22 Vai trò của phục hồi chức năng trên quan điểm
        điều trị đa ngành                
     

Thiết kế sống khỏe:
Công ty CP Quảng cáo Tư vấn và Truyền thông Khuê Vũ

Giấy phép xuất bản số 38/GP-STTTT
ngày 23 tháng 7 năm 2019

In 5.000 cuốn, khổ 20 x 28 cm
Chế bản và in tại Công ty CP In Hà Nội
Lô 6B, CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,
Thanh Trì Hà Nội
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BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
ĐT: (028) 3855 4269 - Fax: (028) 3950 6126
Website: www.bvdaihoc.com.vn
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