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MỤC LỤC TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI NGHỊ

TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn

Trung Tâm Cấp cứu A9

Bệnh viện Bạch Mai

03
Kinh nghiệm tổ chức bệnh viện điều trị COVID-19 trong điều kiện 

thảm hoạ và hướng tới sống chung với COVID-19.

GS.TS. Nguyễn Lân Việt 

Viện Tim mạch 

Bệnh viện Bạch Mai

04
Kỷ nguyên ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong 

chuyên ngành tim mạch

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy 

Chương trình KC-4.0
05 Các xu hướng công nghệ Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong Y tế.

ThS. Vũ Hồng Dân 

Phòng Tư vấn Cải tiến năng 

suất, Viện Năng suất Việt Nam, 

Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng

06
Quản trị tinh gọn Bệnh viện - Hành trình thay đổi từ nhận thức tới 

hành động - Chia sẻ bài học và kinh nghiệm thành công.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc 

ThS.BS. Âu Thanh Tùng

Bệnh viện Đại học Y dược 

TP.Hồ Chí Minh

07
Mô hình quản lý khám chữa bệnh ngoại trú tại 

Bệnh viện Đại học Y dược Hồ Chí Minh

TS.BS. Trương Anh Thư

Khoa KSNK 

Bệnh viện Bạch Mai

08
Thực trạng nhiễm khuẩn ở bệnh nhân COVID-19 nằm viện - Chúng ta 

cần làm gì để thay đổi?

TS.BS. Vũ Trung Trực

Khoa Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

09 Lâm sàng và điều trị dị dạng tĩnh mạch.

TS.BS. Phạm Thị Việt Dung

Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình - Trường 

Đại học Y Hà Nội; Khoa Phẫu thuật 

Tạo hình Thẩm mỹ

Bệnh viện Bạch Mai

10
Tạo hình khuyết phức tạp vùng mũi bằng vạt mỏng đùi trước ngoài

tự do dạng chùm

ThS.BSNT. Vũ Hồng Chiến

Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ 

Bệnh viện Bạch Mai

11 Các Kỹ thuật tạo hình trong phẫu thuật bàn tay.

GS.TS. Trần Thiết Sơn

Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình 

Trường Đại học Y Hà Nội; 

Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ 

Bệnh viện Bạch Mai

Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Đại học Quốc gia Hà Nội

12 Vai trò kỹ thuật giãn da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

TÊN BÀI BÁO CÁO TRANGSTT

13 Tạo hình khuyết đầu mũi sử dụng vạt da sụn vành tai tự do.

ThS.BS. Tạ Thị Hồng Thúy

Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình

Trường Đại học Y Hà Nội

Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ

Bệnh viện Bạch Mai

TÊN BÀI BÁO CÁO TRANGSTT

01 Điều trị bệnh nhân COVID-19 từ kinh nghiệm chống dịch tại Úc.
GS.TS. Greg Fox

Đại học Sydney  Úc

02 Cập nhật về chẩn đoán và điều trị SARS-CoV-2 

GS.TS. Nguyễn Gia Bình

Khoa Hồi sức tích cực 

Bệnh viện Bạch Mai

TS.BS. Dương Mạnh Chiến

Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình 

Trường Đại học Y Hà Nội

Khoa Phẫu thuật Đầu mặt cổ 

Bệnh viện K Tân Triều

14
Phẫu thuật Tạo hình điều trị tổn khuyết sau cắt bỏ khối ung thư da 

vùng đầu mặt cổ

BSCKII. Nguyễn Hạnh Thư

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học

Thành phố Hồ Chí Minh

15

Đánh giá hiệu quả và độc tính của các phác đồ điều kiện hóa diệt tủy 

trước ghép ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy tại 

Bệnh viện Truyền máu Huyết học.

PGS.TS. Phạm Cẩm Phương 

Trung tâm Y học hạt nhân & 

Ung bướu

Bệnh viện Bạch Mai

16 Ứng dụng của sinh học phân tử trong bệnh ung thư. 

TS.BS. Nguyễn Thuận Lợi17 Vai trò gen BRCA trong bệnh ung thư

TS. Nguyễn Đức Thái

Cố vấn Khoa học và Sáng lập viên 

TransMed - Việt Nam

18 Vai trò tế bào gốc: nhìn từ trận chiến của FDA và đại dịch COVID-19.

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình

Khoa Ghép Tế bào gốc

Viện Huyết học - Truyền máu TW

19 
Kết quả ghép tế bào gốc tạo máu tại Viện Huyết học - Truyền máu 

Trung ương từ 06/2006- 11/2020.

BS. Nguyễn Ngọc Dũng

Bộ môn Y sinh học - Di truyền

Trường Đại học Y Hà Nội.

20 Chẩn đoán phân tử bệnh lý hiếm muộn nam giới.

PGS.TS. Vũ Đăng Lưu 

Trung tâm Điện quang 

Bệnh viện Bạch Mai 

21 Can thiệp nội mạch trong phình mạch não vỡ.

ThS.BS. Phan Văn Thành Công

Khoa Phẫu thuật thần kinh

Bệnh viện Bạch Mai

22 Phẫu thuật phình mạch não vỡ

ThS.BS. Nguyễn Quang Anh 

Trung tâm Điện Quang 

Bệnh viện Bạch Mai

23 Cập nhật chẩn đoán hình ảnh đột quỵ não cấp.

TS.BS. Đào Việt Phương

Trung tâm Đột quỵ 

Bệnh viện Bạch Mai

24 Cập nhật điều trị tái tưới máu trong đột quỵ thiếu máu não cấp.

PGS.TS. Lê Văn Trường

Viện Tim mạch 

Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108

25 
Cập nhật lấy huyết khối cơ học trong cấp cứu bệnh nhân nhồi máu não 

nhánh lớn.

BÁO CÁO VIÊN BÁO CÁO VIÊN

MỤC LỤC TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI NGHỊ
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MỤC LỤC TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI NGHỊ

TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài 

Viện Tim mạch Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai

28
Hướng tới quản lý toàn diện bệnh nhân suy tim: Kết quả bước đầu và 

nhìn về tương lai.

TS.BS. Phạm Trần Linh 

Viện Tim mạch

Bệnh viện Bạch Mai

29 Những điểm mới trong điều trị triệt đốt rung nhĩ

TS.BS. Đinh Huỳnh Linh

Viện Tim mạch 

Bệnh viện Bạch Mai

30 Kỷ nguyên mới cho thay van ĐMC qua đường ống thông.

TÊN BÀI BÁO CÁO TRANGSTT

41 Cắt lớp vi tính hai mức năng lượng trong tiên lượng chảy máu não 

trong điều trị nhồi máu não cấp bằng lấy huyết khối cơ học.

GS.TS. Phạm Minh Thông

Bệnh viện Bạch Mai,

Hội Điện quang & Y học hạt nhân 

Việt Nam

TÊN BÀI BÁO CÁO TRANGSTT

26 Dự phòng đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ có tiền căn đột quỵ
PGS.TS. Nguyễn Huy Thắng 

Hội Đột quỵ Việt Nam

27 Cập nhật điều trị dự phòng thứ phát đột quỵ thiếu máu não.

TS.BS. Võ Hồng Khôi

Trung tâm Thần Kinh 

Bệnh viện Bạch Mai

.

GS.TS. Mai Trọng Khoa

Bệnh viện Bạch Mai,

Hội Điện quang & Y học hạt nhân 

Việt Nam

42 Ứng dụng một số tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

Khoa Chẩn đoán Hình ảnh 

Bệnh viện Hữu nghị,

Hội Điện quang & Y học hạt nhân 

Việt Nam

43 Cập nhật Siêu âm 3D trong chẩn đoán các khối u tuyến vú.

BÁO CÁO VIÊN BÁO CÁO VIÊN

ThS.BS. Phạm Quốc Đạt 

Viện Tim mạch 

Bệnh viện Bạch Mai

31 Xu thế ít xâm lấn trong phẫu thuật bệnh lý van tim và tim bẩm sinh.

ThS.BS. Lê Xuân Thận

Viện Tim mạch 

Bệnh viện Bạch Mai

32 Kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị các bệnh lý ĐMC phức tạp. 

TS.BS. Phan Tuấn Đạt

Viện Tim mạch 

Bệnh viện Bạch Mai

33 Ứng dụng của tế bào gốc trong điều trị các bệnh tim mạch.

TS.BS. Nguyễn Công Long

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

34
Cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị ung thư đại trực tràng 

giai đoạn sớm.

ThS.BS. Nguyễn Hoài Nam

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

35
Nghiên cứu ứng dụng nội soi ruột non bóng kép trong chẩn đoán 

bệnh lý ruột non.

ThS. BS. Đào Trần Tiến 

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

36 Áp dụng phân tầng nguy cơ ung thư dạ dày.

ThS. BS. Trần Tuấn Việt  

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

37

Kết quả bước đầu điều trị bệnh co thắt tâm vị bằng phương pháp 

cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi 

(Peoralendoscopicmyotomy – POEM).

TS.BS. Phan Hoàng Hiệp

Bệnh viện Nội tiết Trung ương
38 Phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh tuyến giáp.

ThS.BS. Bùi Phương Thảo

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Bạch Mai

39
Khảo sát một số bệnh lý tuyến giáp thường gặp ở phụ nữ mang thai 

tại Bệnh viện Bạch Mai.

TS.BS. Nguyễn Quang Bảy

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Bạch Mai

40
Theo dõi đường huyết liên tục và Insulin Pump - Chân trời mới của 

các bệnh nhân đái tháo đường.

MỤC LỤC TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI NGHỊ

TS.BS. Lê Văn Khảng 

Trung tâm Điện Quang

Bệnh viện Bạch Mai

44  
Cập nhật một số hướng dẫn can thiệp nội mạch điều trị ung thư 

biểu mô tế bào gan.

PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà

Trung tâm Thận Tiết niệu - Lọc máu

Bệnh viện Bạch Mai

45 Báo cáo kết quả ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước

Trung tâm Tim mạch & Lồng ngực 

Bệnh viện Việt Đức

46 Cập nhật thành tựu 10 năm ghép tim ở Việt Nam.

GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng

Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108
47 Tổng quan và kết quả ghép chi tại Bệnh viện 108.

TS.BS. Phạm Tiến Quân 

Khoa Phẫu thuật tim mạch 

Bệnh viện Việt Đức

48 Chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não.

PGS.TS. Lê Việt Thắng

Khoa Thận - Lọc máu

Bệnh viện Quân Y 103

49
Đái tháo đường mới mắc ở người bệnh sau ghép thận: 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị.

PGS.TS. Nguyễn Quang Nghĩa

Trung tâm Ghép tạng 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

50
Ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: 

Kinh nghiệm qua 86 trường hợp.

BSCKII. Nguyễn Trung Cấp51 COVID-19: Từ sinh lý bệnh đến thực hành lâm sàng.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung

Phó Cục trưởng Cục Khoa học 

Công nghệ & Đạo tạo, Bộ Y tế 

52 Rickettsiaceae: Quá khứ - Hiện tại và Tương lai
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MỤC LỤC TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI NGHỊ

TÊN BÀI BÁO CÁO TRANGSTTTÊN BÀI BÁO CÁO TRANGSTT

53 Dự phòng đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ có tiền căn đột quỵ.

PGS.TS. Phan Thu Phương

Trung tâm Hô hấp 

Bệnh viện Bạch Mai

BÁO CÁO VIÊN BÁO CÁO VIÊN

MỤC LỤC TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI NGHỊ

54 Vai trò của phế thân ký trong thực hành lâm sàng.

PGS.TS. Chu Thị Hạnh

Khoa Hô hấp 

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

55
Vai trò của nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán các 

khối trung thất.

TS. Masao Hashimoto 

NCGM - Tokyo - Nhật Bản

56
Kiểm soát triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

bệnh nhân COPD.

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến 

Khoa Hô Hấp 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

57
Nội soi phế quản can thiệp - Giải pháp cho các khối u xâm lấn 

khí phế quản.

PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Trung tâm Hô hấp 

Bệnh viện Bạch Mai

58 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị xơ phổi vô căn.

PGS.TS. Phan Thu Phương

Trung tâm Hô hấp

Bệnh viện Bạch Mai

59 Tổng kết hoạt động dược lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai: 2 năm nhìn lại.

PGS.TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Khoa Dược 

Bệnh viện Bạch Mai

60
Hiệu chỉnh liều vancomycin dựa trên giám sát nồng độ thuốc ở 

bệnh nhân lọc máu liên tục.

ThS.DS. Đỗ Thị Hồng Gấm 

Khoa Dược 

Bệnh viện Bạch Mai

61
Triển khai chương trình kháng sinh dự phòng, kinh nghiệm của 

Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Trung tâm Quốc gia Thông tin 

thuốc và theo dõi phản ứng có hại 

của thuốc, Đại học Dược Hà Nội

Khoa Dược

Bệnh viện Bạch Mai

62
Xây dựng và phát triển phần mềm hỗ trợ kê đơn thuốc 

tại Bệnh viện Bạch Mai.

DS. Lê Thị Hoàng Hà

Khoa Dược 

Bệnh viện Bạch Mai

63
Viêm mũi xoang và viêm đường hô hấp dưới - Quan điểm "bệnh toàn bộ 

đường thở".

PGS.TS. Lê Công Định 

Khoa Tai Mũi Họng 

Bệnh viện Bạch Mai

64
Kinh nghiệm chẩn đoán và phẫu thuật u tuyến cận giáp lành tính tại 

Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Bạch Mai.

TS.BS. Vũ Trung Lương 

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Bạch Mai

65 
Phẫu thuật u góc cầu tiểu não theo đường mổ xuyên mê nhĩ: 

Kết quả và kinh nghiệm.

TS.BS. Đào Trung Dũng  

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Bạch Mai

66 
Dịch tễ học phân tử các chủng Klebsiella Pneumoniae kháng 

Carbapenem.

TS.BS. Phạm Hồng Nhung 

Bộ môn Vi sinh 

Đại học Y Hà Nội

Khoa Vi sinh

Bệnh viện Bạch Mai

67 Ứng dụng liệu pháp tế bào đuôi gai trong điều trị bệnh đau tuỷ xương.

TS.BS. Nguyễn Trường Chung

Trung tâm Xét nghiệm 

Khoa Huyết học - Truyền máu

Bệnh viện Xanh pôn  

68 
Phát hiện đột biến kháng thuốc NAs của HBV trên bệnh nhân 

viêm gan B mạn tính năm 2017-2018.

BSCKII. Lê Thị Ngân

Khoa Vi sinh

Bệnh viện Bạch Mai 

69 
Ảnh hưởng của thuốc cefoxitin đến kết quả xét nghiệm định lượng 

creatinin.

ThS.BS. Trần Văn Chức

Khoa Vi sinh

Bệnh viện Bạch Mai 

70 
Tình hình chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp tự miễn 

tại Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Hội Thấp khớp học Việt Nam 

71 Một số khía cạnh về miễn dịch trong viêm khớp dạng thấp.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Châu

Khoa Cơ Xương Khớp 

Bệnh viện Quân Y 103

72 
Cập nhật điều trị bệnh gút: vai trò của thuốc ức chế men 

xanthyl oxidase (XOI).

TS.BS. Trần Thị Tô Châu 

Khoa Cơ Xương Khớp 

Bệnh viện Bạch Mai

73 Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh thoái hóa khớp và cột sống.

TS.BS. Bùi Hải Bình

Khoa Cơ Xương Khớp 

Bệnh viện Bạch Mai

74 Loãng xương do glucocorticoid.

TS.BS. Phạm Hoài Thu

Đơn vị Cơ Xương Khớp

Trung tâm Y khoa số 1

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

75 Tổng quan ECMO ở bệnh nhân người lớn.

TS.BS. Bùi Văn Cường 

Khoa Hồi sức tích cực 

Bệnh viện Bạch Mai

76 Vai trò của các “Gói - Bundles” trong hồi sức tích cực.
TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân

Bệnh viện Vinmec

77 Ngộ độc Cyanua.

TS.BS. Đặng Thị Xuân

Trung tâm Chống độc 

Bệnh viện Bạch Mai

78 Ngộ độc Botilinum.

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên

Trung tâm Chống độc 

Bệnh viện Bạch Mai
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79
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bị cắn bởi ba loài 

rắn độc gây rối loạn đông cầm máu thường gặp.

PGS.TS. Hà Trần Hưng 

Trung tâm Chống độc

Bệnh viện Bạch Mai
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80 Điều trị sau cấp cứu ngừng tuần hoàn.

PGS.TS. Nguyễn Văn Chi

Trung tâm Cấp cứu A9 

Bệnh viện Bạch Mai

92
Kháng thể đơn dòng kháng CD20 (Rituximab) trong điều trị các 

bệnh tự miễn..

TS.BS. Nguyễn Hữu Trường

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Bệnh viện Bạch Mai

81 Cập nhật lọc máu hấp phụ trong hồi sức cấp cứu.

TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn

Trung tâm Cấp cứu A9 

Bệnh viện Bạch Mai

82
Vai trò của điện cơ trong chẩn đoán ngộ độc Botulinum: 

Báo cáo 2 trường hợp.

TS.BS. Nguyễn Văn Tuận

Trung tâm Thần kinh 

Bệnh viện Bạch Mai

83
Rối loạn giấc ngủ: tiếp cận tổng quát từ khía cạnh Gene - sinh hóa, 

giải phẫu chức năng và tâm lý.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

ThS.BS. Nguyễn Thành Long

Viện Sức khỏe tâm thần

Bệnh viện Bạch Mai

84 Vận động sớm sau đột quỵ não.

PGS.TS. Lương Tuấn Khanh

Trung tâm Phục hồi chức năng 

Bệnh viện Bạch Mai

85 Chẩn đoán và điều trị hen trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Khoa Nhi 

Bệnh viện Bạch Mai

86 
Liên kết khoa Sản - Khoa Nhi trong chăm sóc trẻ sơ sinh sau sinh 

tại Bệnh viện Đa khoa.

TS.BS. Nguyễn Thành Nam

Khoa Nhi 

Bệnh viện Bạch Mai

87 Dự phòng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con.

ThS.BS. Lê Thị Lan Anh

Khoa Nhi 

Bệnh viện Bạch Mai

88 Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh ruột viêm ở trẻ em

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà

Bộ môn Nhi 

Đại học Y Hà Nội

Trưởng khoa Tiêu hóa 

Bệnh viện Nhi Trung ương.

89
Tổn thương da nặng do thuốc và yếu tố di truyền trong dự báo 

nguy cơ mắc bệnh.

BS. Chu Chí Hiếu

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Bệnh viện Bạch Mai

90
Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi trong điều trị 

hen phế quản dị ứng.

TS.BS. Phạm Huy Thông

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

Bệnh viện Bạch Mai

91 Tổng quan về các phương pháp điều trị trẻ hóa da vùng mặt.

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Oanh

Khoa Da liễu 

Bệnh viện Bạch Mai

93 Chăm sóc điều dưỡng toàn diện: các học thuyết và quan điểm.

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Phòng Điều dưỡng 

Bệnh viện Bạch Mai

94 Vai trò của điều dưỡng trong xử trí cấp cứu người bệnh đột quỵ não cấp.

CN. Đỗ Thị Hải Vân

Điều dưỡng trưởng - TT Đột quỵ

Bệnh viện Bạch Mai

95
Chất lượng cuộc sống người bệnh và vai trò điều dưỡng trong chăm sóc 

sau ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2012-2020.

ThS. Nguyễn Xuân Vinh

Trung tâm Phẫu thuật Tim mạch 

- Lồng ngực

Bệnh viện Việt Đức

96
Chăm sóc vết thương ở người bệnh khuyết phần mềm sau chấn thương 

được ghép da.

CN. Phạm Văn Thành

Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ 

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

97
Chương trình phát triển công tác xã hội tại Việt Nam 

giai đoạn 2021-2030.

TS. Phạm Thị Hải Hà

Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

98
Một số định hướng phát triển công tác xã hội trong y tế tại Việt Nam 

giai đoạn 2021-2030.

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Y tế

99 Mô hình hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Bạch Mai.

ThS. Hoàng Thị Phú Bằng

Phòng Công tác xã hội

Bệnh viện Bạch Mai

100
Công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam: Tính chuyên nghiệp 

trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

TS. Phạm Tiến Nam

Bộ môn Công tác xã hội

Trường Đại học Y tế công cộng

101 Công tác CĐT trong chống dịch COVID-19.

TS. Cao Hưng Thái

Phó Cục trưởng Cục QLKCB

Bộ Y tế

102
Kết quả 10 năm triển khai công tác Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, 

Bệnh viện Bạch Mai và và định hướng phát triển 10 năm tới.

Ths. Vũ Văn Nhân

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến 

Bệnh viện Bạch Mai

103
Kết quả triển khai chương trình hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế 

giữa Bệnh viện Bạch Mai và UBND tỉnh Yên Bái.

TS. Trần Thị Lan Anh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

104
Kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai Đề án khám chữa bệnh từ xa 

Bệnh viện Bạch Mai.

TS. Hoàng Việt Anh

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Bệnh viện Bạch Mai

105 Cập nhật điều trị can thiệp nội mạch một số bệnh lý tiết niệu - sinh dục.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

Trung tâm Điện Quang 

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
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106
Phương pháp nút động mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt 

có thể tích lớn > 80gam.

BSCKII. Phan Hoàng Giang

Trung tâm Điện Quang 

Bệnh viện Bạch Mai
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107
Can thiệp ngược dòng qua Shunt vị thận (Parto) trong điều trị giãn 

tĩnh mạch dạ dày trên bệnh nhân xơ gan.

119

Đặc điểm lâm sàng, tính nhạy kháng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn 

bệnh viện do Klebsiella pneumoniae tại khoa Hồi sức tích cực 

Bệnh viện Bạch Mai.

TS.BS. Bùi Thị Hương Giang

Khoa Hồi sức tích cực    

Bệnh viện Bạch Mai

108
Bước đầu đánh giá hiệu quả phương pháp đốt sóng cao tần nhân 

lành tính tuyến giáp có triệu chứng.

109
Cập nhật tiến bộ trong điều trị nội khoa bệnh ung thư phổi không 

tế bào nhỏ.

120
Nghiên cứu áp dụng USCOM trong hướng dẫn bồi phụ thể tích 

tuần hoàn ở bệnh nhân viêm tụy cấp.

ThS.BS. Nguyễn Tú Anh

Khoa Hồi sức tích cực

Bệnh viện Bạch Mai

121
Rối loạn đông máu trong quá trình hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ thể 

tĩnh mạch - động mạch ở bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim cấp.

TS.BS. Bùi Văn Cường

Khoa Hồi sức tích cực

Bệnh viện Bạch Mai

122
Nhận xét tổn thương mô bệnh học của bệnh nhân viêm thận lupus theo 

ISN/RPS 2003 và mối liên quan với một số yếu tố miễn dịch.
BS. Trần Thị Mai Hoa

123 
Chiến lược phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư gan nguyên phát 

tại Việt Nam.

ThS. Bùi Tiến Dũng

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

124
Ứng dụng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị các 

tổn thương tân tạo tại dạ dày: Đánh giá sau 5 năm thực hiện.

ThS.BS. Nguyễn Thế Phương

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

125
Kết quả ban đầu điều trị bệnh nhân IBD bằng thuốc sinh học tại 

khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai.

126 Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm gan vi rút B mạn.

ThS.BS.Nguyễn Quang Huy

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới 

Bệnh viện Bạch Mai

127
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân 

Whitmore tại Bệnh viện Bạch Mai 2012-2019.

TS.BS. Nguyễn Văn Dũng

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới 

Bệnh viện Bạch Mai

128

Mối tương quan giữa nồng độ HCV CORE ANTIGEN và HCV-RNA ở 

bệnh nhân nhiễm HCV tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới 

Bệnh viện Bạch Mai.

129
Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy do 

Clostridium difficile ở người lớn điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, 

2013 - 2017.

ThS.BS. Nguyễn Thị Hương Giang

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới 

Bệnh viện Bạch Mai

130
Kết quả sớm phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ hai lá van bằng 

màng ngoài tim tự thân.

ThS.BS. Ngô Thành Hưng

Bệnh viện E Hà Nội

131
Cải tiến nâng cao kiến thức người bệnh và gia đình người bệnh về 

các vấn đề chăm sóc.

ThS. Phùng Văn Thắng

Khoa Phẫu thuật 

Lồng ngực - Mạch máu

Bệnh viện Bạch Mai

132
Phẫu thuật tim nội soi với công nghệ 3D tại Trung tâm Tim mạch 

Bệnh viện E.

TS.BS. Nguyễn Công Hựu

Bệnh viện E Hà Nội

BSCKII. Trịnh Hà Châu

Trung tâm Điện Quang 

Bệnh viện Bạch Mai

BSCKII. Nguyễn Thị Tố Ngân

Trung tâm Điện Quang 

Bệnh viện Bạch Mai

TS.BS. Phạm Văn Thái

Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu  

Bệnh viện Bạch Mai

110
Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân u não và bệnh lý sọ não bằng 

phương pháp xạ phẫu dao Gamma quay 

TS.BS. Nguyễn Quang Hùng

Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu  

Bệnh viện Bạch Mai

111
Xác định đột biến gen trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ 

bằng giải trình tự gen thế hệ mới tại Bệnh viện Bạch Mai.

CN. Võ Thị Thúy Quỳnh

Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu  

Bệnh viện Bạch Mai

112
Cập nhật dự phòng và điều trị biến chứng co thắt mạch và thiếu 

máu não muộn trên bệnh nhân xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mạch.

ThS.BS. Vương Xuân Trung

Trung tâm Đột quỵ   

Bệnh viện Bạch Mai

113 Cập nhật xử trí xuất huyết nội sọ.

ThS.BS. Nguyễn Tiến Dũng

Trung tâm Đột quỵ   

Bệnh viện Bạch Mai

114
Hiệu quả tư vấn cai nghiện thuốc lá qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ 

cai nghiện thuốc lá 18006606 tại Bệnh viện Bạch Mai.

ThS.BS. Phạm Thị Lệ Quyên

Trung tâm Hô hấp    

Bệnh viện Bạch Mai

115
Két quả phẫu thuật xử trí thủng ổ loét dạ dày tá tràng sử dụng 

dây chằng tròn tại Bệnh viện Bạch Mai.

TS. Trần Quế Sơn 

BS. Nguyễn Chiến Quyết

Cấp cứu Ngoại (A9)    

Bệnh viện Bạch Mai

116
Đánh giá kết quả phẫu thuật bơm Cement bệnh nhân xẹp đa tầng 

thân đốt sống ngực - thắt lưng do loãng xương.

ThS.BS. Lê Đăng Tân

Khoa Chấn thương chỉnh hình &

Cột sống    

Bệnh viện Bạch Mai

117 Phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa ở bệnh nhân có thai to.

TS. Trần Quế Sơn 

BS. Nguyễn Chiến Quyết

Cấp cứu Ngoại (A9)    

Bệnh viện Bạch Mai

118

Giá trị của điểm dự báo sống sót và điểm tiên lượng tử vong ở các 

bệnh nhân ARDS nặng khi điều trị bằng kỹ thuật 

ECMO tĩnh mạch - tĩnh mạch.

ThS.BS. Phạm Thế Thạch

Khoa Hồi sức tích cực    

Bệnh viện Bạch Mai

ThS.BS Hoàng Văn Chương 

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

TS.BS. Nguyễn Văn Dũng

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới 

Bệnh viện Bạch Mai

133
Thay đổi điện giải và áp lực thẩm thấu huyết thanh sau phẫu thuật 

cắt đốt nội soi u phì đại tuyến tiền liệt lành tính.

BS. Chu Khánh Hòa

Khoa Gây mê hồi sức 

Bệnh viện Bạch Mai
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134 Khảo sát nồng độ TNF-α huyết thanh ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.

Hoàng Trung Dũng

Khoa Khám bệnh

Bệnh viện Bạch Mai
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135

Kết quả điều trị 60 bệnh nhân ung thư gan nguyên phát bằng xạ trị 

trong chọn lọc (sirt) với hạt vi cầu phóng xạ y-90 

tại Bệnh viện Bạch Mai.

145
Biến cố ở các bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh mang thai 

tại viện tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai.

Trương Thanh Hương & cộng sự

Viện Tim mạch Quốc gia

Bệnh viện Bạch Mai

136
Sử dụng thang điểm siêu âm doppler năng lượng 7 khớp đánh giá 

mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấp.

137
Đặc điểm biểu lộ protein KRT19 trên các mô đường tiêu hóa ở chuột 

chuyển gen bac có icre tái tổ hợp.

146

Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật ít xâm lấn thay van 

động mạch chủ kết hợp van hai lá qua đường mở ngực phải với 

nội soi hỗ trợ tại Bệnh viện Bạch Mai.

147
Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ liên quan tới tử vong ở 

bệnh nhân hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ards) tại Việt Nam.

148
Giá trị VD/VT trong tiên lượng tiến triển ở bệnh nhân ards thở máy 

theo chiến lược thông khí bảo vệ phổi.

149 

Điều trị thành công nhiễm toan ceton máu nặng do đái tháo đường 

ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có dị ứng với insulin: 

Một trường hợp lâm sang.

Nguyễn Đạt Anh & cộng sự

Khoa Cấp cứu

Bệnh viện Bạch Mai

150

Đào Việt Phương & cộng sự

Trung tâm Đột Quỵ

Bệnh viện Bạch Mai

151
Nghiên cứu giá trị của một số dấu hiệu trên phim cắt lớp vi tính sọ não 

trong dự báo tiến triển khối máu tụ trên lều 24 giờ đầu.

152
Đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính tưới máu và kết quả điều trị 

bệnh nhân nhồi máu não cấp sau 6 giờ.

TS.BS. Trần Anh Tuấn

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai

153
Lấy huyết khối động mạch thân nền: Đánh giá kết quả đầu ra và 

xác định yếu tố tiên lượng.

154
Dịch tễ, kết quả và một vài yếu tố liên quan tới sự sống còn sau ngừng 

tuần hoàn ngoại viện tại Việt Nam.

155
Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan tới kết quả không 

thuận lợi ở bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não.

Nguyễn Ngọc Dương

Bộ môn Hồi sức cấp cứu

Trường Đại học Y Hà Nội

156

Thực trạng nhu cầu và khả năng đáp ứng phục hồi chức năng cho 

người bệnh đột quỵ não giai đoạn cấp tại Bệnh viện Bạch Mai, 

năm 2017-2018.

PGS.TS. Lương Tuấn Khanh

PGS.TS. Đỗ Đào Vũ

Trung tâm Phục hồi chức năng

Bệnh viện Bạch Mai

157
Nghiên cứu hiệu quả của biện pháp thay huyết tương tích cực 

1.5 thể tích trong điều trị suy gan cấp.

Phùng Thế Thông & cộng sự

Khoa Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội

Mai Trọng Khoa & cộng sự

Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu 

Bệnh viện Bạch Mai

ThS. Nguyễn Thị Nga

Khoa Cơ Xương Khớp

Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Huy Bình và cộng sự

Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu  

Bệnh viện Bạch Mai

138
Một số yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ leptin huyết tương ở bệnh nhân 

thoái hóa khớp gối nguyên phát.

TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Bệnh viện Bạch Mai

139
So sánh hiệu quả hóa giải giãn cơ trung bình của sugammadex 

liều 2mg/kg với neostigmin sau phẫu thuật bụng.

Nguyễn Thanh Mai

Vũ Quang Tiến

Nguyễn Toàn Thắng

Khoa Gây mê Hồi sức

Bệnh viện Bạch Mai

140
So sánh hiệu quả của noradrenalin và phenylephrin trong điều trị 

tụt huyết áp sau gây tê tủy sống cho mổ lấy thai.

Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Cảnh Hào

Nguyễn Toàn Thắng

Khoa Gây mê Hồi sức

Bệnh viện Bạch Mai

141 Ứng dụng kỹ thuật nâng xoang trong cấy ghép răng ở vùng đáy xoang.

TS.BS. Trịnh Hồng Mỹ 

Khoa Răng Hàm Mặt   

Bệnh viện Bạch Mai

142
Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân trên 

90 tuổi điều trị gãy đầu trên xương đùi tại Bệnh viện E.

Nguyễn Đình Hiếu

Kiều Quốc Hiền

Nguyễn Ngọc Hải

Khoa chấn thương chỉnh hình 

Bệnh viện E

Mai Duy Tôn & cộng sự

Trung tâm Cấp cứu A9

Bệnh viện Bạch Mai

Đỗ Ngọc Sơn 

Bệnh viện Bạch Mai

158
Đánh giá tác dụng của phương pháp thay huyết tương thể tích cao 

kết hợp lọc máu liên tục trong phối hợp điều trị suy gan cấp.

Vương Xuân Toàn

Đào Xuân Cơ

Khoa Hồi sức tích cực

Bệnh viện Bạch Mai

143 Trật gân cơ mác cổ chân: Nhân một trường hợp.

Đặng Hoàng Giang

Hoàng Gia Du

Đào Xuân Thành

Khoa Chấn thương chỉnh hình & 

cột sống

Bệnh viện Bạch Mai

144
Thực trạng loét tỳ đè trên bệnh nhân chấn thương cột sống có liệt tủy 

tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống Bệnh viện Bạch Mai.

Lê Thị Trang & cộng sự

Khoa Chấn thương chỉnh hình & 

cột sống

Bệnh viện Bạch Mai

Vương Hải Hà, Dương Đức Hùng

Viện Tim mạch Quốc gia

Bệnh viện Bạch Mai

Lương Quốc Chính & cộng sự

Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Huy Khánh, Nguyễn Công Tấn

Bệnh viện Bạch Mai

Điều trị kết hợp tiêu sợi huyết tĩnh mạch liều thấp với lấy huyết 

khối cơ học đường động mạch trong đột quỵ thiếu máu não cấp.

Phạm Quang Thọ

Trung tâm Cấp cứu A9

Bệnh viện Bạch Mai
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159
Hiệu quả kết hợp dẫn lưu và tiêu sợi huyết não thất trong điều trị 

chảy máu não thất có giãn não thất cấp.

BÁO CÁO VIÊN BÁO CÁO VIÊN

MỤC LỤC TÓM TẮT BÁO CÁO HỘI NGHỊ

173
Cải tiến nâng cao kiến thức người bệnh về các vấn đề chăm sóc trước 

và sau mổ tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực Bệnh viện Bạch Mai.

Ngô Gia Khánh & cộng sự

Khoa Phẫu thuật Lồng ngực

Bệnh viện Bạch Mai

161

Đánh giá giá trị của biến thiên tích phân vận tốc dòng máu ở đường ra 

thất trái (LVOT ∆VTI) trong đáp ứng bù dịch ở bệnh nhân sốc 

nhiễm khuẩn được thở máy.

162

Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây 

nhiễm khuẩn đường tiết niệu phân lập được tại 

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

174

Kết quả phẫu thuật bắc cầu động mạch đùi - đùi trong điều trị 

thiếu máu mạn tính chi dưới tại Bệnh viện Bạch Mai 

giai đoạn 2018 - 2020.
Bùi Thị Hương Giang, Hồ Đức Triều

Khoa hồi sức tích cực

Bệnh viện Bạch Mai

Trần Anh Đào & cộng sự

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

163

Liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, điều trị arv và chất lượng 

cuộc sống ở người bệnh HIV/AIDS điều trị kháng vi rút 

tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đoàn Thu Trà & cộng sự

Trung tâm Bệnh Nhiệt Đới

Bệnh viện Bạch Mai

164

Đánh giá thất bại điều trị arv bậc 1 và xác định tính kháng thuốc 

ở bệnh nhân HIV điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, 

Bệnh viện Bạch Mai từ 2013 - 2019.

Trương Thái Phương & cộng sự

Khoa Vi sinh

Bệnh viện Bạch Mai

165

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các yếu tố liên quan 

đến tiên lượng nặng ở bệnh nhân sốt xuất huyết dengue điều trị 

tại Bệnh viện C thành phố Đà Nẵng năm 2018-2019.

166
Đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan đến tiên lượng tử vong của 

bệnh nhân người lớn bị bệnh thủy đậu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Lê Thị Họa và cộng sự

Bộ môn Truyền nhiễm

trường Đại học Y Hà Nội

167

Mô hình bệnh truyền nhiễm, căn nguyên vi khuẩn, mức độ nhảy cảm 

và mức độ sử dụng kháng sinh tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, 

Bệnh viện Bạch Mai.

Nguyễn Đức Thuyết

Ngô Gia Khánh

Vũ Anh Tuấn

Bệnh viện Bạch Mai 

175
U trung thất xâm lấn hệ tĩnh mạch chủ trên - nhân 03 trường hợp 

điểm lại y văn.

176

Lưu Hồng Nhung & cộng sự

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai

177
Bước đầu đánh giá giá trị của kỹ thuật sinh thiết hút chân không trong 

chẩn đoán các tổn thương vi vôi hóa ở vú.

178
So sánh hiệu quả của đèn soi thanh quản có video hỗ trợ và đèn 

macintosh ở bệnh nhân dự đoán đặt nội khí quản khó.

Lê Văn Khảng & cộng sự

Trung tâm Điện Quang

Bệnh viện Bạch Mai

179
Nghiên cứu hiệu quả bước đầu điều trị nhân nóng tuyến giáp bằng 

phương pháp đốt sóng cao tần.

180

Đánh giá hiệu quả kinh tế của sevoflurane so với propofol dùng để 

duy trì mê trong giai đoạn tuần hoàn ngoài cơ thể trên bệnh nhân 

phẫu thuật tim hở.

Phạm Thị Thanh Loan & cộng sự

Trung tâm Tim mạch

Bệnh viện E

181
Nghiên cứu kết quả điều trị u Lympho không Hodgkin tế bào B tái phát 

bằng phác đồ GDP.

Nguyễn Văn Hưng & cộng sự

Trung tâm huyết học - Truyền máu

Bệnh viện Bạch Mai

182
Đặc điểm kháng thể kháng HLA của những bệnh nhân có chỉ định 

ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đỗ Thị Kiều Anh & cộng sự

Trung tâm Huyết học -Truyền máu

Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Thị Ngọc Minh & cộng sự

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai

Ngô Gia Khánh, Đồng Minh Hùng

Khoa Phẫu thuật Lồng ngực

Bệnh viện Bạch Mai

Điều trị áp xe tuyến vú trên bệnh nhân nữ cho con bú bằng 

phương pháp chọc hút, bơm rửa ổ áp xe dưới hướng dẫn siêu âm.

Nguyễn Văn Minh & cộng sự

Khoa Gây mê Hồi sức

Bệnh viện Bạch Mai

Lương Quốc Chính & cộng sự

Bệnh viện Bạch Mai

160

Khảo sát mức độ kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây 

nhiễm khuẩn huyết phân lập được tại 

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (1/2019 - 12/2019).

Trần Tất Thắng & cộng sự

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Bình

Ngô Thị Tuyết

Bệnh viện C Đà Nẵng

Đỗ Duy Cường & cộng sự

Trung tâm Bệnh Nhiệt Đới

Bệnh viện Bạch Mai

168

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hiệu quả điều trị bệnh nhân 

nhiễm khuẩn huyết do Staphylococcus aureus tại Khoa Bệnh Nhiệt đới 

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (2018 - 2019).

Quế Anh Trâm & cộng sự

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

169 Hybrid trong điều trị bệnh lý lóc tách động mạch chủ loại B.

Nguyễn Hoàng Nam & cộng sự

Khoa phẫu thuật tim mạch & lồng ngực 

Trung tâm Tim mạch

Bệnh viện E

170
Phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ cắt u trung thất sử dụng găng tay 

với bơm hơi Co2.

Ngô Gia Khánh

Khoa phẫu thuật lồng ngực

Bệnh viện Bạch Mai

171 
Chèn ép tủy ngực do hạt tophi trong ống sống báo cáo nhân một 

trường hợp và nhìn lại y văn.

Hoàng Gia Du và cộng sự

Khoa Chấn thương chỉnh hình 

& Cột sống

Bệnh viện Bạch Mai

172

Dương Xuân Phương

Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch 

- Lồng ngực

Bệnh viện Bạch Mai

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả phẫu thuật bóc nội mạc 

động mạch cảnh trong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

183
Kết quả bước đầu ghép tế bào gốc tạo máu tự thân ở bệnh nhân 

u Lympho không Hodgkin tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tuấn Tùng

Trung tâm Huyết học -Truyền máu

Bệnh viện Bạch Mai

184
Thiết lập hồ sơ hệ gen (genebook) phục vụ cá thể hóa điều trị và 

chăm sóc sức khỏe.

Phạm Thị Hồng Nhung & cộng sự

Khoa Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội

185
Dự đoán nồng độ thuốc acenocoumarol từ tuổi, BMI và đa hình 

gen cyp2c9, vkorc1 ở bệnh nhân thay van tim người Việt Nam.

Phạm Thị Thùy & cộng sự

Khoa Y Dược

Đại học Quốc Gia Hà Nội

186
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân Wilson 

ở người lớn.

Võ Thị Thùy Trang & cộng sự

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai
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188 Case lâm sàng: Viêm tụy quanh tá tràng.

189

Nghiên cứu hiệu quả điều trị của phác đồ 4 thuốc có bismuth trên 

bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét hành tá tràng có 

Helicobacter pylori.

Nguyễn Nghệ Tĩnh & cộng sự

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

Khúc Thu Trang, Nguyễn Công Long

Vũ Trường Khanh

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

187
Nghiên cứu giá trị của siêu âm nội soi trong chẩn đoán và phân độ 

ung thư tụy theo AJCC 2010.

Nguyễn Trường Sơn & cộng sự

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

190
Hai ca lâm sàng không điển hình của nhiễm giun lươn mạn tính được 

chẩn đoán bằng nội soi ruột non bóng kép.

Lỗ Thị Yến & cộng sự

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

191
Nghiên cứu an thần bằng kết hợp các thuốc: Propofol, fentanyl, 

midazolam trong nội soi dạ dày ở người cao tuổi.

Bùi Việt Lâm, Đào Văn Hảo

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

192
Mối liên quan giữa nồng độ prealbumin huyết thanh thấp và hội chứng 

ống cổ tay ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ.

193
Khảo sát tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ở bệnh nhân trong 

3 tháng đầu sau ghép thận.

Mai Thị Hiền, Đỗ Gia Tuyển

Trung tâm Thận tiết niệu & Lọc Máu

Bệnh viện Bạch Mai

194
Khảo sát một số đặc điểm điện sinh lý tổn thương thần kinh ngoại vi 

ở bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ.

Nguyễn Hữu Dũng & cộng sự

Trung tâm Thận tiết niệu & Lọc Máu

Bệnh viện Bạch Mai

195
Đánh giá sự thay đổi chức năng tuyến cận giáp trạng ở bệnh nhân 

trước và sau ghép thận.

Đỗ Gia Tuyển, Đỗ Trường Minh

Trung tâm Thận tiết niệu & lọc máu

Bệnh viện Bạch Mai

196
Hội chứng thận hư tái phát đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố 

liên quan.

Nguyễn Thị Hương & cộng sự

Bệnh viện Bạch Mai

197

Khảo sát tình hình kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân 

tăng huyết áp có tổn thương thận được quản lý tại Khoa Khám bệnh, 

Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng Văn Thành

Khoa Khám Bệnh

Bệnh viện Bạch Mai

198 

Tỷ lệ nhiễm khuẩn và độ nhạy cảm với kháng sinh của các chủng 

vi khuẩn gây nhiễm trùng tiết niệu ở người bệnh bàng quang thần kinh 

tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2019.

Đỗ Đào Vũ & cộng sự

Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Thị Thu Hải & cộng sự  
Trung tâm Thận tiết niệu & Lọc Máu
Bệnh viện Bạch Mai

199 Ca lâm sàng bệnh thận oxalate tái phát sau ghép thận.
Đỗ Gia Tuyển, Đỗ Trường Minh

Trung tâm Thận tiết niệu & lọc máu

Bệnh viện Bạch Mai

200
Nghiên cứu kết quả điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt thể lồi 

vào bàng quang bằng phương pháp nút mạch.

Trần Văn Giang & cộng sự

Trường Đại học Y Hà Nội

201
Lấy dị vật bã thức ăn bằng phương pháp đơn giản, chi phí hiệu quả qua 

nội soi: Báo cáo loạt ca lâm sang.

Kiều Văn Tuấn & cộng sự

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai
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Tổng quan và Mục tiêu: là một bệnh hô hấp cấp tính do vi rút gây ra, gây ra một loạt các COVID-19 

biểu hiện khác nhau, từ không có triệu chứng đến tình trạng nguy kịch và tử vong. Bằng chứng từ các thử 

nghiệm lâm sàng đã cho thấy một số biện pháp can thiệp có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ nhập viện và tử 

vong. Phần trình bày này nhằm mục đích xem xét các bằng chứng về quản lý và điều trị COVID-19 nhẹ và 

nặng. Trọng tâm sẽ là phương pháp tiếp cận đối với COVID-19 ở Australia, nơi đã báo cáo 1.432 trường hợp 

tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch. 	

Phương pháp: Đánh giá về việc quản lý COVID-19 nhẹ và nặng ở Australia, bao gồm đánh giá các 

hướng dẫn hiện hành và bằng chứng trên thực hành lâm sàng.

Kết quả: Các phương pháp quản lý cho những người mắc COVID-19 sẽ được lựa chọn tùy theo mức 

độ nghiêm trọng của bệnh, tiên lượng và bệnh kèm theo của bệnh nhân. Các sơ đồ trên lâm sàng có thể 

hướng dẫn các bác sỹ lựa chọn phương pháp điều trị. Các thuốc điều trị nên được lựa chọn cẩn thận theo 

các bằng chứng đã được công bố. Các thuốc điều trị mà có bằng chứng về lợi ích ở một số bệnh nhân bao 

gồm glucocorticoid, chất ức chế Janus kinase (ví dụ: baricitinib), chất ức chế IL-6 (ví dụ: tocilizumab) và 

thuốc kháng vi-rút (ví dụ: remdesivir). Thở oxy dòng cao qua mũi (HFNC) và thở máy có thể được chỉ định 

cho một số bệnh nhân nhất định. Không nên sử dụng các loại thuốc mà hiệu quả chưa được chứng minh. 

Các hướng dẫn của Australia ưu tiên các liệu pháp này cho những bệnh nhân nên họ sẽ được hưởng lợi nhiều 

nhất. 

Kết luận: Có nhiều phương pháp để điều trị COVID-19 hiệu quả. Các quyết định điều trị phải dựa trên 

bằng chứng và phải được hướng dẫn phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh và khả năng điều trị. 

Từ khóa: COVID-19

Background and Aims: COVID-19 is an acute viral respiratory illness which causes a spectrum of 

manifestations ranging from asymptomatic infection to critical disease and death. Evidence from high-quality clinical 

trials has shown a number of interventions to be effective in reducing hospitalisations and mortality due to the 

disease. This presentation aims to review the evidence for the clinical management of mild and severe COVID-19. 

The focus will be upon the clinical approach to COVID-19 in Australia, which has reported 1,432 deaths since the 

start of the pandemic.

Methods: A narrative review of the management of mild and severe COVID-19 in Australia, including a 

review of current guidelines and evidence-based practice.

Results: Management options for people with confirmed COVID-19 will be selected according to 

disease severity, prognostic indicators and patient comorbidities. Simple clinical algorithms can guide 

clinicians in their choice of therapies. Drug treatments should be carefully selected according to published 

evidence. Drug therapies for which there is evidence of benefit in some patients include glucocorticoids, 

Janus kinase inhibitors (e.g. baricitinib), IL-6 pathway inhibitors (e.g. tocilizumab) and antiviral drugs (e.g. 

remdesivir). High-flow nasal oxygen therapy and ventilatory support may be indicated for certain patients. 

Drugs which lack evidence of effectiveness should not be used. Australian guidelines aid with prioritising 

these therapies to patients who will benefit most.

 Conclusions: Effective treatments are available to treat COVID-19. Clinical decisions should be 

evidence-based, and guided by disease severity and treatment availability.
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Nguyễn Gia Bình

Khoa Hồi sức tích cực

Bệnh viện Bạch Mai

Đại dịch COVID-19 lần đầu tiên xảy ra vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Kể từ đó nó đã 

lây lan khắp thế giới với hơn 270  triệu người mắc bệnh và hơn 5  triệu trường hợp tử vong và thiệt hại to lớn 

về kinh tế - xã hội, COVID-19  còn để lại hậu quả  nặng nề lâu dài mà chưa đánh giá hết được. Báo cáo này 

sẽ xem xét cập nhật  đặc điểm bệnh học và điều trị của COVID-19. 

- Đặc điểm  sinh lý bệnh của SARS-CoV-2

- Biểu hiện lâm sàng qua các giai đoạn  cấp tính ở người  lớn và trẻ em 

-Một số đặc điểm lâm sàng tồn tại dai dẳng sau giai đoạn cấp 

- Phân loại  và quản lý bệnh nhân COVID-19 theo mức độ bệnh 

- Các phương pháp điều trị cho bệnh nhân nặng cần nhập viện 

Phát hiện sớm và cách ly kịp thời, cách ly ngăn chặn lây lan , phân loại và theo dõi diễn biến theo mức 

độ nặng phù hợp . Điều trị bằng thuốc kháng vi-rút, steroid, thuốc chống đông máu cũng như hỗ trợ hô hấp,   

và điều trị bệnh kèm theo kết hợp chăm sóc toàn diện sẽ giảm bớt được tỉ lệ tử vong 

Từ khóa: SARS-CoV-2, bệnh học, đặc điểm lâm sàng, nguyên tắc điều trị.

CẬP NHẬT VỀ BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ SARS-CoV-2

Mục đích xây dựng mô hình bệnh viện dã chiến: 

	 (1) Nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng phù hợp, hiệu quả theo cấp độ dịch tại 

địa phương, và toàn quốc; 

(2) Ngăn chặn và phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, khoanh vùng và xử 

lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong; 

(3) Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

Phong tỏa bệnh viện: những vấn đề và giải pháp là gì?

	 Giải quyết các vấn đề về giảm tải bệnh viện và hậu cần là bài học kinh nghiệm quan trọng của các 

đợt bệnh viện lớn bị phong tỏa. Thời gian phong tỏa càng dài, nguy cơ mất khả năng cung cấp dịch vụ y tế 

càng tăng, ảnh hưởng không những đến bệnh nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân COVID-19 

non-COVID. Lây nhiễm trong bệnh viện gặp trên các nhóm bệnh nhân nguy cơ cao, nhiều bệnh nền ảnh 

hưởng rất nhiều đến kết quả điều trị , tăng nguy cơ tử vong. Cần giải quyết nhanh chóng các ca F1, COVID-19

giảm tải cho bệnh viện bị phong tỏa, giảm bớt gánh nặng cho công tác điều trị và hậu cần.

Mô hình bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng: thực sự cần hay không?

	 Mô hình chống dịch Đà Nẵng cho chúng ta những bài học về lây nhiễm trong bệnh viện COVID-19 

và nhóm bệnh nhân thận nhân tạo. Dự báo tình hình dịch, tỷ lệ bệnh nhân ở các mức độ, đặc biệt ở mức độ 

nặng và nguy kịch là khâu rất quan trọng trong xây dựng chiến lược ứng phó nói chung và xây COVID-19 

dựng và thiết kế bệnh viện dã chiến nói riêng. Bệnh viện quận huyện, bệnh viện đa khoa vẫn là lựa chọn tốt 

nhất đề xây dựng bệnh viện dã chiến đáp ứng nhu cầu của cả bệnh nhân nhiễm trong bệnh viện và trong 

cộng đồng. Lần đầu tiên mô hình bệnh viện dã chiến được xây mới hoàn toàn được triển khai cho nhiều bài 

học về thiết kế, tổ chức thực hiện và triển khai đồng bộ (pháp lý, vật tư trang thiết bị, nhân lực y tế, tình 

nguyện viên, đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn, chất thải y tế và phòng tránh cháy nổ). 

TS. BS. Đỗ Ngọc Sơn 

Trung Tâm Cấp cứu A9
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Mô hình tháp 3 tầng tại Bắc Giang: hoàn chỉnh hệ thống tiếp nhận, phân tầng và điều trị bệnh nhân 

COVID-19: 

	 Mô hình tiếp cận chống dịch trong khu công nghiệp lần đầu được áp dụng tại Hải Dương, COVID-19 

được phát huy cao hơn tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Quá tải hệ thống tiếp nhận và điều trị khi số ca COVID-19 

tăng nhanh trong cộng đồng, khi cách ly F1 chưa đảm bảo giãn cách và quản lý 5K chưa tốt. Điều trị 

Corticoid, dự phòng chống đông sớm, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi sát bệnh nhân nhằm phát hiện dấu 

hiệu chuyển nặng để chuyển tầng là những biện pháp quan trọng cần được thực hiện đồng bộ và nhất quán. 

Tháp 3 tầng lần đầu được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả. Tuy nhiên vấn đề điều phối là quan trọng đảm 

bảo vận chuyển an toàn giữa các tầng. 

Mô hình trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID - 19 TP. Hồ Chí Minh: những bài học kinh 

nghiệm: 

	 Hệ thống điều phối vận chuyển bệnh giữa các tầng, vận chuyển an toàn có những thời điểm chưa 

đáp ứng được gây quá tải các trung tâm HSTC. Tiếp nhận nhiều bệnh nhân ở giai đoạn muộn, nhiều biến 

chứng tạng, nhiễm trùng bệnh viện từ các tầng thấp. Quy trình phối hợp giữa các bộ phận của Trung tâm giai 

đoạn đầu còn nhiều bất cập, triển khai kĩ thuật gặp nhiều khó khăn và chưa kịp thời. Trình độ của nhân viên y 

tế không đồng đều, đặc biệt thiếu nhân lực hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm và kĩ năng xử trí bệnh nhân ARDS 

do . Thiếu các thiết bị, vật tư thuốc đặc hiệu cho các kĩ thuật ECMO, lọc máu liên tục, lọc máu hấp COVID-19

phụ, kháng thể đơn dòng (Tocilizumab). Nhiễm khuẩn bệnh viện, sốc nhiễm khuẩn do các vi khuẩn đa 

kháng và toàn kháng trong giai đoạn muộn của hồi sức. Điều kiện khắc nghiệt trong phòng bệnh làm giảm 

khả năng và phạm vi làm việc của nhân viên y tế.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của BYT được ban hành để hướng dẫn triển khai 

chiến lược phòng chống trong tình hình mới. Đánh giá và cập nhật cấp độ dịch liên tục, điều chỉnh COVID-19 

các biện pháp can thiệp là rất cần thiết nhằm đảm bảo mục tiêu kép là phòng chống dịch hiệu quả và phát 

triển kinh tế. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thu dung, điều trị, tăng cường năng lực y tế đặc biệt lĩnh vực hồi sức 

cấp cứu là những biện pháp quan trọng trong xây dựng kế hoạch ứng phó với .COVID-19

https://hoinghikhoahoc.bachmai.edu.vn/

TS. BS. Đỗ Ngọc Sơn 
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Nguyễn Lân Việt

Viện Tim mạch Quốc Gia
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Như chúng ta đều biết, các bệnh lý Tim mạch hiện đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu 

gây tử vong cho loài người. Theo ước tính của tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng 17,9 triệu người bị tử 

vong trên toàn cầu do các bệnh về Tim mạch.

Rất may là trong kỷ nguyên vừa qua, nhờ có những phát minh quan trọng của các nhà khoa học 

hàng đầu trên thế giới nên hàng loạt các phương pháp, các kỹ thuật tiên tiến nhất trong chẩn đoán và điều trị 

các bệnh lý Tim mạch đã lần lượt được áp dụng cho các bệnh nhân Tim mạch.

Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai nói riêng và ngành Tim mạch nước ta nói chung đã hết sức cố 

gắng cập nhật nhanh những kỹ thuật tiên tiến đó để triển khai cho người bệnh.

Có thể nói trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng gần như các kỹ thuật hiện đại nhất trên 

thế giới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Tim mạch thì Việt Nam chúng ta đều đã cập nhật và triển khai 

rất hiệu quả.

Thực vậy rất nhiều kỹ thuật tiên tiến như siêu âm trong lòng mạch (IVUS), siêu âm - Doppler mô 

(TDI), siêu âm kiểu Speckle tracking, đánh giá lưu lượng dự trữ vành (FFR), nong và đặt Stent động mạch 

vành, thay van động mạch chủ qua da, sửa van hai lá qua đường ống thông (Mitra Clip), bít các lỗ thông liên 

nhĩ, liên thất bằng dụng cụ qua da, điều trị các rối loạn nhịp tim phức tạp bằng RF, đặt Stent Graft trong điều 

trị phình tách động mạch chủ, phẫu thuật ghép tim v.v… đều đã được triển khai thường quy ở nước ta, mở ra 

một tương lai tươi sáng cho các bệnh nhân Tim mạch.

Từ khóa: Tim mạch, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến.

KỶ NGUYÊN ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT TIÊN TIẾN TRONG CHUYÊN NGÀNH TIM MẠCH

Trí tuệ nhân tạo ra đời gắn với sự kiện Hội nghị mùa hè năm 1956 tại Darmouth, Mỹ với những tên 

tuổi nổi tiếng hàng đầu như Alan Turing, Marvin Minsky, John McCarthy, Allen Newell, Herbert Simon, 

Donald Michie. Gần đây, trên phạm vi toàn thế giới, Trí tuệ nhân tạo (TTNT) nổi lên như một lĩnh vực Khoa 

học và Công nghệ (KH&CN) quan trọng có ảnh hưởng lớn các ngành kinh tế xã hội. Tại Việt Nam hiện nay, 

“trí tuệ nhân tạo” và “AI” (Artificial Intelligence) đã trở thành hai từ phổ biến trong xã hội và trên các phương 

tiện truyền thông. 

Các tiến bộ của TTNT đã cho ra đời những sản phẩm công nghệ chất lượng cao với khả năng tự 

động hóa, cá nhân hóa, được sử dụng trong nhiều ứng dụng thực tế. TTNT là lĩnh vực khoa học công nghệ, 

hướng tới phát triển máy tính, nói riêng và máy móc, thiết bị, nói chung có khả năng, năng lực trí tuệ giống 

con người, như con người và năng lực này có thể minh chứng được (cảm nhận, đối sánh, đo đếm, đánh giá). 

Quá trình nghiên cứu và phát triển của TTNT trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, với những bứt phá ngoạn 

mục. Những năm đầu của thế kỷ 21 đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng thông minh, 

dựa trên các thành quả công nghệ TTNT hiện đại gắn với các kỹ thuật học máy, học sâu, học nhiều tầng và 

xu hướng TTNT dựa trên dữ liệu (Data-driven AI).

TTNT đang góp phần thay đổi sâu sắc nhiều khía cạnh của cuộc sống, dần trở thành một yếu tố 

quan trọng trong mọi hoạt động sản xuất, xã hội, kinh tế, dịch vụ và đời sống, văn hóa của nhân loại. Nhiều 

bức tranh về tương lai xán lạn do TTNT mang tới cho loài người đã được khắc họa. Dự đoán bắt đầu từ năm 

2020, làn sóng thứ tư của công nghệ số với sự xâm nhập của các sản phẩm công nghệ TTNT và người máy 

thông minh (AI robot) cả về phương diện trí tuệ lẫn giao tiếp sẽ tạo ra những thành quả quan trọng của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4) có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và xã hội. TTNT dẫn dắt sự 

tăng trưởng kinh tế, trở thành cơ hội thúc đẩy sản xuất, thương mại, nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng 

lớn trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, với phần đóng góp được dự báo  lên tới 15.700 tỷ 

đô-la Mỹ vào năm 2030. Theo các chuyên gia, TTNT còn đóng vai trò quan trọng trong tăng cường an ninh 

kinh tế và an ninh phi truyền thống, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và đẩy mạnh an ninh  

quốc gia.

Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ

Đại học Quốc gia Hà Nội
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Quản lý tinh gọn Bệnh viện hay Lean trong bệnh viện là một cách tiếp cận mới vì Lean có nguồn gốc từ 

hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System) của hãng xe hơi Nhật được người Mỹ cải biên thành 

sản xuất Lean/sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) và dường như bệnh viện và sản xuất xe hơi là hai lĩnh 

vực không có điểm chung. Chính vì vậy, ngay tại Mỹ-quê hương của Lean, vào đầu những năm 2000,  rất ít 

ban giám đốc bệnh viện đã từng nghe đến thuật ngữ Lean hay Quản lý tinh gọn. Tuy nhiên chỉ ít năm sau đó, 

khi Lean được giới thiệu và áp dụng tại một số bệnh viện của Mỹ đã nhận được sự hướng ứng của nhiều bệnh 

viện tại Mỹ và nhanh chóng lan tỏa sang các nước khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan... Tại 

Việt Nam, những năm gần đây, Lean đã được giới thiệu và áp dụng tại một số bệnh viện như Bệnh viện Quận 

Thủ Đức, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh Viện Việt Pháp, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108. 

Được nhà sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản khởi xướng như  một cách thức làm việc hiệu quả hơn với ít 

nguồn lực hơn, tư duy và quản trị trị tinh gọn với mục tiêu giảm thiểu lãng phí, biến lãng phí thành giá trị, rút 

ngắn thời gian sản xuất, cung cấp dịch vụ, giảm sai lỗi và thỏa mãn khách hàng đã và đang trở thành chuẩn 

mực cho các ngành công nghiệp dịch vụ áp dụng như: tài chính, ngân hàng, hàng không và bệnh viện trên 

thế giới.

Về cơ bản, Lean là một phương pháp luận cải tiến quá trình và hệ thống quản lý. Một trong những 

nguyên lý cơ bản nhất của hệ thống là tôn trọng người lao động và không chấp nhận văn hóa đổ lỗi. Hơn thế 

nữa, Lean kết nối người lao động để cải thiện công việc mà họ tham gia trong việc cải thiện quá trình và chất 

lượng, đồng thời giảm sự chậm trễ đối với bệnh nhân. Các bệnh viện đã sử dụng Lean để cải thiện năng suất, 

chất lượng trong nhiều hoạt động của bệnh viện như: khám bệnh, cấp cứu, xét nghiệm, mua hàng và dịch 

vụ, quản lý máy móc thiết bị, cung cấp xuất ăn… và đặc biệt là dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. 

Để thực sự thực hiện tốt các dự án tinh gọn cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của ban lãnh đạo đạo 

bệnh viện, nhóm cán bộ chủ chốt và đội triển khai ở gia đoạn đầu sau đó lan tỏa và tham gia của toàn thể 

nhân viên y tế. Lean cho phép mọi người tận mắt nhìn thấy vấn đề thực tế đang diễn ra như thế nào thay vì 

dựa vào các báo cáo. Các giải pháp tinh gọn liên quan đến việc phân tích, cắt lớp để hiểu thấu đáo các quá 

trình và nhận diện các cơ hội cải tiến. 

ThS. Vũ Hồng Dân

Viện Năng suất Việt Nam

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
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Ứng dụng TTNT trong y tế là xu hướng không thể đảo ngược. Sự kiện COVID19 càng khẳng định ưu 

thế của ứng dụng TTNT trong môi trường y tế, cần các công cụ và hệ thống tự động thông minh cho phép 

giảm thiểu thời gian khám, chữa bệnh cho bệnh nhân; tăng cơ hội cho bệnh nhân ở tuyến dưới được tiếp cận 

chẩn đoán và điều trị bởi các chuyên gia hàng đầu ở Trung ương và tuyến trên mà không cần sự hiện diện 

của họ; hỗ trợ cán bộ y tế tại bệnh viện trong các hoàn cảnh nguy hiểm, lây nhiễm và độc hại,. Hệ thống Y tế 

của chúng ta có khoảng 1.400 bệnh viện; điều này cho thấy tiềm năng rất lớn trong ứng dụng TTNT.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ Trí tuệ nhân tạo, Artificial Intelligence, AI, TTNT dựa trên dữ 

liệu, ứng dụng thông minh.

Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ

Đại học Quốc gia Hà Nội
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- Thay đổi luôn đồng nghĩa với rủi ro, thách thức, hành trình thay đổi từ tư duy tới hành động và đòi hỏi 

sự đầu tư về thời gian và công sức để ban lãnh đạo, đội triển khai phải nắm vững phương pháp, công cụ và kỹ 

thuật để cải tiến, lựa chọn đúng vấn đề, triển khai đúng phương pháp, kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của huấn 

luyện viên;

- Nếu không thể bẻ cả bó đũa thì có thể bẻ từng chiếc đũa, các vấn đề cần giải quyết trong bệnh viện 

là khổng lồ do đó cần ưu tiên và lựa chọn triển khai theo lộ trình từ nền tảng, cơ bản, cốt lõi để làm cơ sở nhân 

rộng toàn hệ thống đồng thời để thuyết phục và lôi kéo sự tham gia tất cả mọi người;

Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, khuyến khích và truyền thông để duy trì và cải tiến không ngừng 

những kết quả cải tiến đã đạt được đồng thời tích hợp và liên kết với các công cụ, ứng dụng công nghệ quản 

trị mới để xây dựng một hệ thống quản trị bệnh viện tinh gọn, chuyên nghiệp.

Từ khóa: Quản trị tinh gọn.

Lãng phí là một khái niệm quan trọng trong tư duy tinh gọn, đặc biệt khi nó liên quan đến thời gian và 

di chuyển. Lãng phí là bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong ngày làm chậm trễ việc chăm sóc. Chỉ cần đo lường 

thời gian bệnh nhân chờ khám, chờ xuát nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hay chờ bác sĩ viết giấy xuất viện, chờ 

một điều dưỡng chạy khắp nơi tìm kiếm vật tư thì có thể tính được tỷ lệ % thời gian lãng phí trong toàn chuỗi 

cung cấp dịch vụ lớn thế nào. Các nghiên cứu cho biết có tới 40% thời gian ở bệnh viện là lãng phí. Lean 

không chỉ tập trung vào cải tiến quá trình khám chữa bệnh mà còn phát huy hiệu quả đối với các quá trình hỗ 

trợ cung cấp các nguồn lực để vận hành bệnh viện như: dịch vụ vận chuyển nội ngoại viện, cung cấp nhiên 

liệu, dịch vụ trong giữ xe, bảo vệ, vệ sinh, giặt là, cung cấp xuất ăn,… cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Lean 

không phải là một tập hợp các quy trình có thể sao chép. Mỗi bệnh viện đều có những điểm nghẽn và điểm 

lãng phí riêng. Lean là một cách để nhận diện và giải quyết một cách tối ưu theo cách riêng của mỗi đơn vị.

Trọng tâm của Lean là giảm lãng phí, gia tăng giá trị và giải phóng nguồn lực - đặc biệt, khi áp dụng 

Lean, nguồn năng lượng đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ nhân viên y tế được kích thích, sử dụng hiệu 

quả và lan tỏa đã giúp các tổ chức đạt được kết quả cải tiến đáng kể trong dài hạn và bền vững, xây dựng môi 

trường làm việc và cung cấp dịch vụ an toàn, hạnh phúc cho các bên tham gia.

Lean là một giải pháp tốt được nhiều tổ chức lựa chọn để thay đổi đặc biệt trong bối cảnh khủng 

hoảng. Nhưng Lean không phải là giải pháp duy nhất đem lại hiệu quả,  chất lượng và an toàn cho bệnh viện, 

rất nhiều hệ thống quản lý khác đã ra đời  khi các bệnh viện tìm cách tiết chế chi phí và cải thiện dịch vụ 

chăm sóc y tế. Việc lựa chọn mô hình quản lý nào cho phù hợp là do các bệnh viện lựa chọn và quyết định.

Một số bài học kinh nghiệm được tổng kết để triển khai thành công Quản trị tinh gọn trong bệnh viện, 

như sau:

- Triển khai quản trị tinh gọn là một hành trình thay đổi và cải tiến không ngừng để thích nghi và phát 

triển, nên không thể thiếu sự cam kết, đồng hành của lãnh đạo cao nhất sau đó tới các cán bộ quản lý và 

nhân viên y tế;

- Vạn sự khởi đầu nan, nên giai đoạn đầu tiên triển khai luôn gặp khó khăn, hoài nghi vì vậy công tác 

chuẩn bị, giáo dục, đào tạo là rất quan trọng để có được sự thay đổi nhận thức và xây dựng lực lượng cán bộ 

nòng cốt, bắt đầu từ những dự án cải tiến điểm gắn với các vấn đề ưu tiên của bệnh viện, các bệnh viện của 

Thái Lan đã dành 1-2 năm cho giai đoạn chuẩn bị và thí điểm này;

ThS. Vũ Hồng Dân

Viện Năng suất Việt Nam

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
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Nguyễn Quang Tuấn, Đào Xuân Cơ, Trương Anh Thư, Đỗ Ngọc Sơn,

Phạm Thế Thạch, Vương Xuân Toàn, Lương Quốc Chính, Trần Thị Dung và cs.

Bệnh viện Bạch Mai

THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN Ở BỆNH NHÂN 

COVID-19 NẰM VIỆN - CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ ĐỂ THAY ĐỔI

Bệnh dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục có xu hướng gia tăng tại Việt Nam và trên thế giới. Nhiễm 

khuẩn bệnh viện (NKBV) là biến chứng thường gặp ở người bệnh (NB) COVID-19 nặng và là một trong những 

nguyên nhân làm nặng thêm tình trạng bệnh và tăng tỷ lệ tử vong ở NB COVID-19. Hiện Việt Nam chưa có 

nghiên cứu về NKBV ở NB COVID-19, do vậy nhiều quyết định điều trị, phòng ngừa NKBV ở NB COVID-19 đã 

được đưa ra với kinh nghiệm lâm sàng và bằng chứng khoa học hạn chế. Nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm xác định tỷ lệ, tác nhân và yếu tố nguy cơ gây NKBV ở người bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến - 

TTYT huyện Hòa Vang.

Nghiên cứu mô tả có sử dụng kỹ thuật điều tra cắt ngang được thực hiện trong thời gian từ tháng 8-

9/2020. Đối tượng được lựa chọn vào nghiên cứu là NB mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến, 

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang có thời gian nằm viện > 2 ngày. NKBV được chẩn đoán dựa trên Hướng dẫn 

Giám sát NKBV trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế. 

Kết quả nghiên cứu thấy số trong số 254 NB nghiên cứu, số NB mắc NKBV là 18 trong đó có 5  NB 

mắc 2 loại NKBV.  Tổng số NKBV phát hiện được: 23 NKBV. Tỷ lệ NKBV chung là 9,1% (23/254). Tỷ lệ 

NKBV cao nhất tại các đơn vị Hồi sức tích cực (HSTC): 57,9% (22/38). Hai loại NKBV phổ biến nhất là nhiễm 

khuẩn phổi (78,3%), nhiễm khuẩn huyết (13,1%). Tác nhân chính gây NKBV gồm Klebsiella pneumoniae 

(29,6%), Acinetobacter baumannii (14,8%) là những vi khuẩn đề kháng với hầu hết các loại kháng sinh 

được sử dụng phổ biến. Các yếu tố nguy cơ gây NKBV được xác định qua phân tích hồi quy Logistic gồm đặt 

ống thông tĩnh mạch trung tâm, điều trị tại đơn vị HSTC, NB mắc bệnh máu (p < 0,05). Có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về tỷ lệ tử vong ở nhóm NB mắc NKBV (77,8%) và nhóm NB không NKBV (1,3%) (OR = 

271,8; KTC 95%: 55,4 – 334,5). Trong số những NB NKBV, tỷ lệ tử vong cao ở nhóm có biến chứng sốc 

nhiễm khuẩn (100%), đặt nội khí quản (93,3%). 

Các kết quả nghiên cứu trên cho thấy việc xây dựng và ban hành các Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm 

khuẩn bệnh viện do VK gram (-) đa kháng kháng sinh và phòng ngừa NKBV thường gặp liên quan tới can 

thiệp thủ thuật là yêu cầu cấp bách nhằm làm giảm NKBV và tỷ lệ tử vong ở NB COVID-19.

Từ khóa: COVID-19, nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú được tổ chức trên nền 

tảng ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0, chuẩn hóa hệ thống các phòng khám chuyên khoa, quy trình 

tinh gọn, phương thức đăng ký và thanh toán da dạng, chú trọng chuyên môn và lấy người bệnh làm trung 

tâm, củng cố nguồn nhân lực tay nghề cao. 

Ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0: 

            - Chuyên môn: sử dụng bệnh án điện tử, xây dựng và phát triển các tính năng hỗ trợ BS trong chẩn 

đoán, điều trị và nghiên cứu khoa học

           - Quản lý: thống kê số liệu phục vụ giám sát chuyên môn tới từng Bác sĩ; phục vụ hoạt động cải tiến 

và ra quyết định 

Quy trình: đơn giản, thuận tiện, tinh giản thủ tục hành chính, đa dạng phương thức đăng ký khám 

bệnh và thanh toán chi phí. 

Chú trọng chuyên môn: đa dạng hóa chuyên khoa, phát triển chuyên khoa sâu. Giám sát việc tuân 

thủ phác đồ điều trị trực tiếp hoặc bằng công nghệ.

Chất lượng dịch vụ: Bệnh viện lấy người bệnh làm trung tâm, phát triển mô hình 01 Bác sĩ - 01 Thư 

ký y khoa hoặc Điều dưỡng phục vụ Người bệnh. Điều này giúp Bác sĩ dành toàn bộ thời gian để thăm khám 

và tư vấn Bệnh. Chú trọng văn hóa giao tiếp, đẩy mạnh việc tư vấn, thăm hỏi sau khám. Thường xuyên thực 

hiện khảo sát hài lòng người bệnh để nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Nhân sự: xây dựng bản mô tả công việc tại từng vị trí, đảm bảo 100% BS và nhân viên hiểu rõ chức 

năng nhiệm vụ trong công tác phục vụ người bệnh 

Số liệu thực tế đã chứng minh hiệu quả của mô hình này, từ năm 2010-2019, mỗi năm lượng bệnh 

ngoại trú đều tăng trưởng 5-10%, từ hơn 4000 lượt khám/ngày (năm 2010) đến nay đã tăng trưởng hơn 

7.000 lượt khám/ngày. Tỷ lệ tái khám đạt trung bình 70% và tỷ lệ hài lòng Người bệnh đạt 98.6%           

(năm 2020).

Nguyễn Hoàng Bắc, Âu Thanh Tùng

Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ 

TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HỒ CHÍ MINH

Từ khóa: Mô hình khám chữa bệnh ngoại trú, Bệnh viên Đại học Y Dược, công nghiệp 4.0, chất 

lượng dịch vụ.
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Phạm Thị Việt Dung, Trần Thiết Sơn, Tạ Thị Hồng Thúy, Vũ Hồng Chiến

Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình

Trường Đại học Y Hà Nội

Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ

Bệnh viện Bạch Mai 

TẠO HÌNH KHUYẾT PHỨC TẠP VÙNG MŨI 

BẰNG VẠT MỎNG ĐÙI TRƯỚC NGOÀI DẠNG CHÙM

Mục đích: Khuyết phức tạp vùng mũi vẫn còn là thách thức đối với các phẫu thuật viên tạo hình. Vạt 

trán cho chất liệu phù hợp nhất để tạo hình mũi. Tuy nhiên, khi vạt trán không đủ hoặc bị tổn thương thì vạt tự 

do cần được sử dụng. Vạt mỏng đùi trước ngoài tự do dạng chùm là một lựa chọn thích hợp cho các tổn 

thương khuyết phức tạp vùng mũi do có nhiều ưu điểm.

Phương pháp: 8 bệnh nhân đến khám vì khuyết phức tạp vùng mũi do bỏng, chấn thương và ung thư 

được tiến hành tái tạo mũi bằng vạt đùi trước ngoài làm mỏng dạng chùm. Sau khi vạt được phẫu tích, vạt 

được làm mỏng dưới kính hiển vi phẫu thuật và chia là hai đảo da dựa trên 2 nhánh xuyên khác nhau xuất 

phát từ cùng một nhánh xuống của động mạch mũ đùi ngoài. Động mạch và tĩnh mạch vạt được nối với 

động mạch và tĩnh mạch mặt ở bờ hàm dưới. Một trong hai đảo da được sử dụng để tạo hình đầu mũi và che 

phủ thay thế da sống mũi. Đảo da còn lại được lật ngược lại tạo hình niêm mạc mũi. Thời gian theo dõi từ 1 

đến 3 năm.

Kết quả: Tất cả các vạt sống toàn bộ. 7/8 bệnh nhân hài lòng về hình thể mũi cung như chức năng 

thông khí. Tuy nhiên 1 bệnh nhân trong số đó bị lộ chất liệu dựng khung chống đỡ của mũi sau 1 tháng và 

cần phẫu thuật chỉnh sửa. Nhược điểm của vạt là sự khác biệt về màu sắc mũi so với da vùng xung quanh.

Kết luận: Vạt mỏng đùi trước ngoài dạng chùm nên được chỉ định cho các khuyết phức tạp vùng mũi 

khi không thể sử dụng được vạt trán. 

Từ khóa: khuyết vùng mũi, tái tạo mũi, vạt đùi trước ngoài làm mỏng, vạt chùm.

ThS.BS. Vũ Trung Trực

Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ,

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG TĨNH MẠCH

Dị dạng tĩnh mạch là thể thường gặp nhất trong bệnh lý bất thường mạch máu. Cũng như các dị dạng 

mạch máu khác, dị dạng tĩnh mạch thường xuất hiện ngay lúc sinh và tăng lên cùng với sự phát triển của cơ 

thể. Phân loại tổn thương và phác đồ điều trị vẫn chưa thống nhất đặc biệt là ở Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu 

nhằm nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nhằm gợi ý chẩn đoán và đánh giá kết quả các phương 

pháp điều trị loại bệnh lý này. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả lâm sàng 83 trường hợp từ tháng 

10 năm 2013 đến tháng 12 năm 2018 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phân tích và đánh giá đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và hiệu qủa của các phương pháp điều trị. Kết quả: có 47 nam (42,3%) và 64 nữ 

(57,7%), độ tuổi trung bình 19,612,7 (từ 1 – 58 tuổi), phát hiện ngay sau sinh 58,6%. Gặp chủ yếu ở vùng 

đầu mặt cổ (51,4%). Các triệu chứng lâm sàng thường gặp bao gồm bất thường màu sắc (77,5%), căng tức 

(71,2%), khối mềm ấn xẹp đầy nhanh (61,3%) và tăng kích thước khi ở tư thế thấp (60,4%). Về điều trị, có 

cải thiện 96,4% với hiệu quả giảm dần của các phương pháp điều trị là phẫu thuật; phối hợp các phương 

pháp; gây xơ và tất áp lực. Khối càng nhỏ và ranh giới càng rõ thì hiệu quả điều trị càng cao. Tỉ lệ biến chứng 

8,4%. Kết luận: DDTM có đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đa dạng. Các phân tích về tỉ lệ xuất hiện các 

triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng có thể giúp hướng dẫn cho chẩn đoán. Phẫu thuật và gây xơ vẫn là hai 

phương pháp điều trị chính, khá an toàn và hiệu quả nếu được chỉ định hợp lý.

 Từ khoá: U mạch máu, bất thường mạch máu, dị dạng tĩnh mạch, gây xơ, phẫu thuật.

CHUYÊN ĐỀ: PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ CHUYÊN ĐỀ: PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ
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Trần Thiết Sơn

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Bệnh viện Bạch Mai

Bộ môn Phẫu thuật tạo hình

Trường Đại học Y Hà Nội

VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT GIÃN DA TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 

Vũ Hồng Chiến, Trần Thiết Sơn

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Bệnh viện Bạch Mai

Bộ môn Phẫu thuật tạo hình

 Trường Đại học Y Hà Nội

CÁC KĨ THUẬT TẠO HÌNH TRONG PHẪU THUẬT BÀN TAY

Kỹ thuật giãn tổ chức hay còn gọi là kỹ thuật giãn da được ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình thẩm 

mỹ từ hơn 40 năm. Với những ưu điểm vượt trội là cung cấp một nguồn chất liệu tạo hình tự thân cho các 

mục đích tạo hình các loại tổn thương từ đầu đến chân. Đây là một kỹ thuật khó nhưng kết quả thu được đảm 

bảo cả về vấn đề chức năng và thẩm mỹ mà không có một kỹ thuật tạo hình nào có thể so sánh được.       

Xu hướng chung của phẫu thuật tạo hình tế giới là sử dụng các chất liệu tự thân để đảm bảo về vấn đề      

thẩm mỹ, nhưng không làm biến đổi của nơi cho chất liệu tạo hình. Kỹ thuật giãn tổ chức đáp ứng được     

yêu cầu của phẫu thuật tạo hình hiện đại và ngày càng được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở phẫu thuật        

tạo hình tiên tiến trên thế giới. Với kinh nghiệm 25 năm thực hiện kỹ thuật này cho hơn 300 bệnh nhân tại   

Việt Nam, chúng tôi nhận thấy đây là một trong những kỹ thuật tiên tiến và hiệu quả được áp dụng trong   

Phẫu thuật tạo hình trong tương lai. 

Từ khóa: Giãn da.

Bàn tay có vai trò vô cùng quan trọng trong lao động cũng như trong mọi sinh hoạt, giao tiếp của con 

người. Vì vậy việc bảo toàn sự toàn vẹn về cả hình thể và chức năng của bàn tay là rất quan trọng từ da phần 

mềm che phủ đến hệ thống gân xương, mạch máu thần kinh, hay các cấu trúc đặc biệt như búp ngón, móng 

tay. Nguyên nhân của những tổn thương của bàn tay cũng rất đa dạng như chấn thương, nhiễm trùng, sẹo di 

chứng bỏng dẫn đến nhiều hình thái tổn thương khác nhau. 

Phẫu thuật bàn tay là một mảng khá chuyên sâu trong phẫu thuật tạo hình và chấn thương chỉnh hình. 

Ở Việt Nam, phẫu thuật này chưa được quan tâm một cách đúng mức. Phẫu thuật bàn tay được coi như là 

một phẫu thuật cạnh bàn, một tiểu phẫu nhỏ dẫn đến tỉ lệ cắt cụt ngón tay và bàn tay còn tương đối nhiều. 

Với việc áp dụng các kĩ thuật trong phẫu thuật tạo hình không chỉ giúp giữ lại được sự toàn vẹn của bàn – 

ngón tay mà còn đảm bảo cả về mặt chức năng vận động và mặt thẩm mỹ của bàn tay. Trong bài báo cáo 

này chúng tôi trình bày một số kĩ thuật tạo hình đã được chúng tôi ứng dụng trong phẫu thuật bàn tay đã 

được thực hiện trong những năm gần đây đem đến những kết quả khả quan cho bệnh nhân.

Từ khóa: Phẫu thuật bàn tay, kĩ thuật tạo hình.

CHUYÊN ĐỀ: PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ CHUYÊN ĐỀ: PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ



66 67

Dương Mạnh Chiến

Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình

Trường Đại học Y Hà Nộii

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ĐIỀU TRỊ KHUYẾT TỔ CHỨC SAU CẮT BỎ UNG THƯ DA 

VÙNG ĐẦU MẶT CỔTạ Thị Hồng Thuý, Trần Thiết Sơn, Phạm Thị Việt Dung

Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình

Trường Đại học Y Hà Nội

Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ

Bệnh viện Bạch Mai

TẠO HÌNH KHUYẾT ĐẦU MŨI SỬ DỤNG VẠT DA SỤN VÀNH TAI TỰ DO

CHUYÊN ĐỀ: PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ

 Mục tiêu: Tái tạo các khuyết đầu mũi bao gồm da, sụn, niêm mạc và đường viền của đầu mũi cùng 

một thì luôn là một thách thức đối với các phẫu thuật viên tạo hình. Phục hồi về mặt chức năng giải phẫu và 

khía cạnh thâm mỹ của đầu mũi có nhiều kỹ thuật tạo hình. Sử dụng vạt tự do cho khuyết đầu mũi không có 

nhiều lựa chọn. Chúng tôi giới thiệu kết quả tạo hình khuyết đầu mũi sử dụng vạt da sụn vành tai tự do. 

Phương pháp: Tiến hành phẫu thuật cho 5 bệnh nhân khuyết hoàn toàn các lớp vùng đầu mũi bằng sử 

dụng vạt da sụn vành tai tự do từ năm 2018 tới 2020.  Nguyên nhân do chấn thương 1 ca, 1 ca di chứng xạ trị 

u máu, 1 ca ung thư, 2 ca nhiễm trùng hoại tử. Trong đó, tổn khuyết 1 bên cánh mũi 3 ca, 1 khuyết trụ 1 ca, 1 

ca khuyết toàn bộ chóp mũi, trụ mũi và gần hết cánh mũi 2 bên. Vạt phức hợp bao gồm gờ luân, gốc gờ luân 

và da vùng thái dương, phẫu tích ngược dòng cuống mạch thái dương nông. Nơi cho vạt ở vành tai đóng trực 

tiếp. Chuyển vạt phức hợp che phủ tổn khuyết ở mũi. Tái lập tuần hoàn bằng nối mạch với động mạch và tĩnh 

mạch mặt.  Theo dõi sau phẫu thuật về mặt chức năng và thẩm mỹ. 

Kết quả: Khuyết đầu mũi có kích thước từ 1x1,5cm đến 2,5x4,5cm. Vạt phức hợp có kích thước tuỳ 

theo thương tổn, kích thước nhỏ nhất 1,2x1,5cm và lớn nhất 2,5x5cm, chiều dài cuống mạch trung bình 

4,5cm (từ 4cm đến 5,5cm). Tất cả các vạt sống tốt. Nơi cho vạt ở vành tai không biến dạng. Chỉ có 1 bệnh 

nhân cần thực hiên phẫu thuật sau đó để sửa chữa cho hình thể mũi hoàn thiện hơn. Tình trạng hẹp lỗ mũi đã 

được cải thiện. Kết quả tốt về mặt chức năng và thâm mỹ. Tất cả bệnh nhân đều hài lòng sau phẫu thuật. 

Kết luận: Sử dụng vạt da sụn vành tai tự do cho tạo hình khuyết cánh mũi, trụ mũi hay toàn bộ đầu mũi 

có ưu điểm về sự đồng nhất về cấu trúc của khuyết tổn với vành tai và phẫu thuật 1 thì. Đây là kỹ thuật khó do 

yêu cầu về kỹ thuật vi phẫu, thiết kế vùng cho vạt phù hợp với khuyết 1/3 dưới đầu mũi và tạo hình tái tạo tổn 

khuyết từ vạt. Hiệu quả của kỹ thuật này cao về mặt thẩm mỹ. 

Từ khoá: Vạt da sụn vành tai, khuyết tổn mũi, vạt vi phẫu.

Ung thư da hay gặp ở người già và với khoảng 90% là ở vùng đầu mặt cổ. Ung thư da dễ chẩn đoán và 

có thể điều trị khỏi. Bệnh xuất phát từ biểu mô che phủ mặt ngoài cơ thể: ung thư tế bào đáy, ung thư tế bào 

vảy và ung thư tuyến phụ thuộc da. Điều trị ung thư da dựa vào loại mô bệnh học, vị trí u và giai đoạn của 

bệnh. Điều trị triệt căn ung thư da chủ yếu bằng phẫu thuật. Nguyên tắc phẫu thuật là cắt rộng tổn thương để 

hạn chế tái phát tại chỗ và tạo hình phục hồi khuyết tổn, vét hạch có hệ thống khi có di căn hạch. Điều trị bổ 

trợ xạ trị tại vùng liều cao nếu có di căn hạch, điều trị hóa trị bổ trợ chống vi di căn khi có di căn xa. Tạo hình 

phục hồi khuyết tổn sau cắt bỏ ung thư da theo bậc thang tạo hình. Tuỳ theo đặc điểm toàn trạng của bệnh 

nhân như tuổi, thể trạng, bệnh lý phối hợp và đặc điểm của từng loại tổn khuyết như vị trí, kích thước, thành 

phần mô tổn thương, tổn thương một hay nhiều đơn vị giải phẫu thẩm mỹ… mà đưa ra phương pháp tạo hình 

sao cho phù hợp.

 Từ khóa: Ung thư da, khuyết tổ chức.

CHUYÊN ĐỀ: PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ
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Huỳnh Đức Vĩnh Phú, Nguyễn Hạnh Thư, Hoàng Duy Nam, 
Mã Xuân Tuấn, Trần Quang Hưng, Huỳnh Hữu Thân, 
Nguyễn Thế Quang, Huỳnh Văn Mẫn, Phù Chí Dũng

Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ & ĐỘC TÍNH CỦA CÁC PHÁC ĐỒ ĐIỀU KIỆN HOÁ DIỆT TUỶ TRƯỚC 

GHÉP Ở BỆNH NHÂN BẠCH CẦU CẤP DÒNG TUỶ 

TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC Phạm Cẩm Phương, Mai Trọng Khoa, Trần Đình Hà, Võ Thị Thúy Quỳnh, 
1Bùi Bích Mai , Vũ Thị Thu Hiền, Vũ Bình Thư, Nguyễn Thị Thu Giang, 

Lê Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thuận Lợi

Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu

Bệnh viện Bạch Mai

Đặt vấn đề: Tổn thương DNA là một trong những cơ chế dẫn đến các rối loạn ác tính. Chẩn đoán mô 

bệnh học là tiêu chuẩn vàng, song các xét nghiệm sinh học phân tử, đặc biệt là các đột biến gen kiềm chế 

khối u hay gen gây ung thư, cũng như các gen liên quan tới quá trình điều hòa các con đường tín hiệu giữ vai 

trò quan trọng. Từ đó, giúp cho bác sỹ có đủ cơ sở dữ liệu để lựa chọn những phững phương pháp điều trị 

phù hợp nhất cũng như tư vấn di truyền. Việc ứng dụng các chất thuốc phân tử nhỏ và kháng thể đơn dòng 

trong điều trị đích, miễn dịch đã kéo dài cuộc sống cho nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Ứng dụng 

sinh học phân tử trong ung thư: Cấu trúc di truyền của con người hầu như không hề thay đổi và chỉ có những 

khác biệt nhỏ giữa các quần thể. Ung thư được gây ra bởi các tác nhân sinh ung thư có nguồn gốc nội sinh 

hoặc ngoại sinh như sinh học, vật lý và hóa học. Khi nói đến cơ chế phân tử của ung thư, người ta thường đề 

cập đến ba nhóm gen chính: Gen gây ung thư, gen kiềm chế khối u và gen sửa chữa DNA. Sự hoạt hóa các 

gen gây ung thư cũng như mất chức năng của hai loại gen còn lại khiến tế bào tăng trưởng và phân chia 

không kiểm soát từ đó dẫn đến ung thư. Trong bệnh ung thư, sinh học phân tử có vai trò trong chẩn đoán, 

định hướng điều trị, sàng lọc, tư vấn di truyền, dự báo nguy cơ mắc bệnh. Kết luận: Sinh học phân tử ngày 

càng có vai trò quan trọng trong bệnh ung thư. Các ứng dụng này không chỉ giúp phát hiện các gen trong 

chẩn đoán bệnh, lựa chọn thuốc điều trị phù hợp mà còn giúp sàng lọc, tư vấn di truyền.

Từ khóa: Gen gây ung thư, gen kiềm chế khối u và gen sửa chữa DNA.

Đặt vấn đề: Bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ là một bệnh lý ác tính huyết học phức tạp. Ghép tế bào gốc 

đồng loài là phương pháp có khả năng điều trị khỏi bệnh, tuy nhiên cũng có nhiều tác dụng phụ cấp tính và 

lâu dài. Điều kiện hoá là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến dự hậu sau ghép của bệnh. Phương pháp 

nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca trên những người bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ được ghép tế bào gốc đồng 

loài từ người cho là anh em ruột phù hợp HLA hoàn toàn, có sử dụng phác đồ điều kiện hoá diệt tuỷ từ năm 

2005 đến năm 2019 tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Các kết quả về mọc mảnh 

ghép, biến chứng, tình trạng tái phát hoặc tử vong sẽ được thu thập và phân tích Kết quả: Từ tháng 6 năm 

2005 đến tháng 12 năm 2019, có 71 người bệnh thoả tiêu chuẩn. Trong đó có 50 người bệnh được sử dụng 

phác đồ điều kiện hoá Bu/Cy và 21 người bệnh dùng phác đồ Bu/Flu. Ngày hồi phục bạch cầu hạt và tiểu cầu 

trung vị của nhóm Bu/Cy là 11 ngày và 18 ngày, của nhóm Bu/Flu là 12 ngày và 16,5 ngày. Các biến chứng 

xảy ra trong quá trình ghép như loét niệm mạc miệng, sốt nhiễm trùng, tái hoạt CMV, VOD, GvHD cấp, GvHD 

mạn và tử vong do ghép tương đương nhau ở hai nhóm phác đồ Bu/Cy và Bu/Flu. Tỷ lệ tái phát 2 năm sau 

ghép của nhóm Bu/Cy là 35% và nhóm Bu/Flu là 11%. DFS - 2 năm và OS - 2 năm của nhóm Bu/Cy lần lượt 

là 59,1% và 58,9%, của nhóm Bu/Flu lần lượt là 63,9% và 68,4%. Kết luận: Phác đồ diệt tuỷ Bu/Flu có thể áp 

dụng rộng rãi trong tương lai với hiệu quả tương đương phác đồ Bu/Cy, nhưng có khả năng giảm độc tính 

hơn so với Bu/Cy.

Từ khóa: Bạch cầu cấp dòng tuỷ, ghép tế bào gốc đồng loài, điều kiện hoá.
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Phạm Cẩm Phương, Nguyễn Thuận Lợi, Bùi Bích Mai, Võ Thị Thúy Quỳnh,
Vũ Bình Thư, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Giang, Lê Thị Bích Ngọc

Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu

Bệnh viện Bạch Mai

Chức năng của gen BRCA1 và BRCA2 là duy trì sự ổn định thông tin di truyền của tế bào và ngăn ngừa 

sự phát triển và phân chia quá mức của tế bào, ức chế tạo khối u. Khi các gen này đột biến, chúng sẽ không 

hoạt động bình thường và nguy cơ ung thư vú tăng cao. Các đột biến ở gen BRCA1 và BRCA2 được chú ý 

nhiều nhất do làm tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng, ngoài ra chúng cũng có liên quan đến 

việc tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư khác. Những người thừa hưởng đột biến gen BRCA1 và BRCA2 từ 

bố mẹ, có xu hướng phát triển ung thư vú và ung thư buồng trứng ở độ tuổi trẻ hơn những người không có 

những đột biến này.Việc xét nghiệm phát hiện mang đột biến gen BRCA1 và BRCA2 được tiến hành ở bệnh 

nhân và người nhà bệnh nhân nhờ những xét nghiệm di truyền phân tử. Xét nghiệm đột biến gen BRCA1 và 

BRCA2 vì vậy có vai trò tầm soát ung thư di truyền cùa nhóm đối tượng cụ thể như: nhiều thành viên trong 

gia đình có ung thư vú, buồng trứng; được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú tuổi trẻ, có thành viên trong gia 

đình ung. Trong điều trị, đột biến gen BRCA cũng là chỉ dấu để các bác sĩ có lựa chọn phác đồ trong điều trị 

cá thể hóa và tiên lượng bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng mang lại hiệu quả cao và tiên lượng tốt cho 

bệnh nhân.

 Từ khóa: Đột biến gen BRCA, ung thư vú, ung thư buồng trứng, điều trị cá thể hóa.

TS. Nguyễn Đức Thái

TransMed - Việt Nam

VAI TRÒ TẾ BÀO GỐC: 

NHÌN TỪ TRẬN CHIẾN CỦA FDA VÀ ĐẠI DỊCH COVID - 19

Công nghệ tế bào gốc (TBG) là một cuộc cách mạng y học với tiềm năng mang lại trị liệu hoàn thiện 

và toàn diện khi kết hợp với các phương pháp hiện nay. Dù có nhiều thành tựu khoa học và ứng dụng, TBG 

đang có rất nhiều trở ngại từ nhận thức xã hội, luật lệ và các tiêu chuẩn ứng dụng không đồng thuận. Tiêu 

biểu là vai trò của FDA được xem là chuẩn mực của Hoa kỳ và được các nước trên thế giới noi theo. TBG 

được FDA xếp vào tiêu mục “thuốc” áp dụng cho thảo dược, hoá chất tự nhiên hay tổng hợp, chế phẩm 

sinh học gen, protein. FDA đã làm rất tốt và thành công trong phần lớn các quyết định và quản lý việc sử 

dụng các sản phẩm “thuốc” này. Tuy nhiên, việc phát triển của TBG trên 10 năm qua đang thực sự trở 

thành một “thử thách” lớn với FDA. “Làn sóng” dùng TBG trị liệu ngoài luồng ở rất nhiều nơi trên thế giới đã 

lan tới Mỹ. Cho tới nay, ở Mỹ có khoảng gần 700 phòng khám dùng TBG từ các nguồn khác nhau cho trị 

liệu nhiều loại bệnh. Đã có nhiều phản ứng của FDA về ứng dụng TBG, từ để yên không làm gì, cảnh báo, 

khuyến cáo, ngăn cấm, rồi lại để yên chờ đợi. Có thể nói FDA đã rất lúng túng, không thống nhất, rõ ràng 

trong các phản ứng của mình về TBG. Đây thực sự là một “ngoại lệ” đối với cơ quan có uy tín và thẩm 

quyền như FDA. Việc gì đang xảy ra? Trong bối của đại dịch COVID - 19 hiện nay, các thử nghiệm và kinh 

nghiệm TBG chỉ ra rằng TBG có nhiều tác dụng hữu ích cho chữa trị viêm phổi cấp tính (ARDS Acute 

Respiratory Distress Syndrome) của SARS - CoV2, nguyên nhân chính dẫn đến tử vọng của đại dịch. Báo 

cáo này chia sẻ một số dữ kiện khoa học và nhận định cá nhân dựa trên những gì đã quan sát và tìm hiểu 

được, kèm với đề nghị cho những giải pháp cần thiết.

Từ khóa: Tế bào gốc không phải là thuốc, điều trị viêm phổi bằng tế bào gốc, COVID - 19, SARS - 

CoV-2.
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  Đặt vấn đề: Vô sinh nói chung và vô sinh nam giới nói riêng là một vấn đề sức khỏe sinh sản gây 

ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng trên toàn thế giới. Vô sinh (infertility) là hiện 

tượng mất hay giảm khả năng sinh sản. Tỷ lệ vô sinh khoảng 12% – 15% tương đương 50 – 80 triệu người 

trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1985), có khoảng 20% là vô sinh không rõ nguyên nhân, 

80% có nguyên nhân, trong đó vô sinh do nữ chiếm 40%, do nam chiếm 40% và do cả vợ và chồng là 20%. 

Để điều trị hiệu quả, có thái độ xử lý đúng với vô sinh cần phải có chẩn đoán chính xác. Chẩn đoán nguyên 

nhân gây vô sinh và vô sinh ở nam giới là hết sức cần thiết để điều trị và thực hiện tư vấn di truyền. Di truyền y 

học nghiên cứu ở cả hai mức độ tế bào và phân tử đã giúp cho các thầy thuốc lâm sàng tìm hiểu được những 

nguyên nhân vô tinh hoặc thiểu tinh dẫn đến vô sinh nam giới là do biến đổi di truyền. Những điểm nội dung 

chính của báo cáo: Xét nghiệm chẩn đoán vô sinh nam giới: tinh dịch đồ, chức năng tinh trùng, xác định vô 

tinh, thiểu tinh, tinh trùng bất thường, Xét nghiệm di truyền tế bào, Xét nghiệm di truyền phân tử/ chẩn đoán 

phân tử nam giới vô sinh (thiểu tinh hoặc vô tinh), Các gen đột biến trên nhiễm sắc thể thường: CFTR, SHBG, 

ESR1, ESR2, FSHR, MTHFR, INSL3, Các gen đột biến trên nhiễm sắc thể giới tính: KAL1, FGFR1, USP26, 

Mất đoạn nhỏ AZF trên nhiễm sắc thể giới tính Y. Kết luận: Đối với mỗi bệnh nhân vô sinh nam, bác sĩ sẽ 

khám lâm sàng, chỉ định xét nghiệm tinh dịch đồ, đây là 1 xét nghiệm đầu tay trong chẩn đoán vô sinh. Căn 

cứ vào chất lượng của tinh dịch, bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm nói chung và xét nghiệm di truyền nói 

riêng nhằm phát hiện nguyên nhân chính xác hoặc định hướng cho điều trị.

 Từ khóa: Nam giới vô sinh, di truyền phân tử.

1,2 1,2 1Lương Thị Lan Anh , Trần Đức Phấn , Nguyễn Ngọc Dũng
1Trường Đại học Y Hà Nội

2Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ BỆNH LÝ HIẾM MUỘN NAM GIỚI
KẾT QUẢ GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG 

TỪ 06/2006 - 11/2020

Võ Thị Thanh Bình, Bạch Quốc Khánh, Nguyễn Bá Khanh, Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Vũ Bảo Anh, Đỗ Thị Thuý, Nguyễn Mạnh Linh, Trần Ngọc Quế

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
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Ghép tế bào gốc (TBG) tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương bắt đầu tiến hành từ tháng 6/2006; 

tính đến tháng 11/2020 đã ghép được cho 445 bệnh nhân (BN) cả người lớn và trẻ em mắc bệnh lý huyết 

học, dựa trên các qui trình kỹ thuật ghép TBG được tham khảo từ các chuyên gia Mỹ và Nhật Bản, sau đó xây 

dựng phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Nghiên cứu này tổng kết cho thấy: Ghép tự thân có 84 bệnh nhân 

đa u tuỷ xương (từ 2012 đến 2017) có kết quả thời gian sống toàn bộ (OS) và thời gian sống không bệnh 

(DFS) thời điểm 5 năm sau ghép lần lượt là 69% và 34,3%. U lympho ác tính có 50 BN (2013 – 2017), trong 

đó có 35 BN ghép phác đồ BuCyEto và 15 BN sử dụng phác đồ BEAM, có kết quả OS và DFS 18 tháng ở mỗi 

nhóm này lần lượt là 87,4% và 65,2%, và 57,4% và 45,7%. Trong tổng kết ghép đồng loài gồm 244 BN 

(2008 – 2018), ở nhóm lành tính và ác tính có kết quả OS 5 năm lần lượt là 87,3% và 48,6%, và DFS 5 năm 

lần lượt là 78,3% và 59,4%.

Từ khoá: Ghép tế bào gốc tạo máu, bệnh máu, điều kiện hoá, bệnh ghép chống chủ.
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Phình động mạch não (PĐMN) vỡ gây bệnh cảnh đột quỵ chảy máu rất nghiêm trọng do tỉ lệ tử vong 

cao. Hơn 70% các trường hợp chảy máu dưới nhện (CMDN) là do nguyên nhân PĐMN. Phình mạch não khi 

đã vỡ thì tỉ lệ vỡ tái phát trong vòng 24 giờ đầu cao, làm gia tăng tỉ lệ tử vong trên 60%. Chính vì vậy PĐMN vỡ 

cần được xử trí cấp cứu 24/24h, đặc biệt điều trị phình mạch để tránh chảy máu tái phát càng sớm càng tốt. 

Song song với điều trị nội khoa, hồi sức tích cực, có 2 phương pháp điều trị túi phình triệt để tránh chảy máu 

tái phát là can thiệp nội mạch và phẫu thuật. Từ khi ra đời vòng xoắn kim loại (VXKL) những năm 1990 bởi 

Guglielmi, can thiệp nội mạch được xem là phương pháp xâm lấn tối thiểu, an toàn và hiệu quả giúp bít túi 

phình tránh chảy máu tái phát, giảm tỉ lệ tử vong và tàn tật so với phương pháp phẫu thuật. Sự phát triển thêm 

các vật liệu mới với kích cỡ và hình dáng VXKL đa dạng khác nhau, bóng chẹn, các lồng kim loại (WEB, 

ARTISSE, CONTOUR…), stent thường có mắt lưới rộng, stent đổi dòng chảy có mắt lưới dày đã làm tăng 

hiệu quả điều trị các PĐMN vỡ phức tạp mà trước đây rất khó thành công bằng can thiệp nội mạch, mà vẫn 

an toàn cho người bệnh. Các kỹ thuật can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch não vỡ có thể kể đến như: 

Nút túi phình bằng VXKL có hoặc không kèm trợ giúp bóng, stent; Đổi dòng chảy trong túi phình sử dụng 

lồng kim loại; Stent đổi dòng chảy (flow- diverter). Ngoài điều trị trực tiếp gây tắc túi phình, can thiệp nội 

mạch sử dụng bóng nong và bơm thuốc giãn mạch chọn lọc đường động mạch giúp cải thiện co thắt mạch 

sau chảy máu dưới nhện mà không đáp ứng điều trị nội khoa, giúp tránh biến chứng nhồi máu muộn để tăng 

hiệu quả hồi phục. Song song với phát triển các vật liệu nút mạch, vi ống thông và ống thông trợ giúp siêu 

mềm làm tăng ổn định trong can thiệp, sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ hình ảnh trên máy chụp mạch số 

hoá xoá nền hai bình diện làm tăng độ phân giải, chính xác trong điều trị. Hơn nữa gần đây bắt đầu ứng dụng 

Robot trong can thiệp nội mạch phình mạch não đã mang lại cách nhìn mới trong tương lai về điều trị      

bệnh lý này. 

Từ khóa: Phình mạch não, Can thiệp nội mạch, Vòng xoắn kim loại, stent.

ThS.BS. Phạm Văn Thành Công

Khoa Phẫu thuật thần kinh

Bệnh viện Bạch Mai

PHẪU THUẬT PHÌNH MẠCH NÃO VỠ

CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG PHÌNH MẠCH NÃO VỠ

PGS.TS. Vũ Đăng Lưu

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

Trường Đại học Y Hà Nội

CHUYÊN ĐỀ: ĐỘT QUỴ NÃO

Trên thế giới, tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ cũng như y học phát triển ở một trình độ 

cao như Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản…việc điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não vẫn đang đóng 

một vai trò quan trọng và không thể thay thế trong các phương pháp điều trị túi phình động mạch não trong 

kỷ nguyên mà điều trị can thiệp nội mạch đang có những bước tiến nhất định. Tại Việt Nam, trong khoảng hai 

mươi năm gần đây, cả hai phương pháp phẫu thuật và can thiệp nội mạch đã có những bước phát triển mạnh 

mẽ và tiệm cận đến trình độ thế giới trong một mô hình thế giới phẳng. Tuy nhiên tính phổ biến của hai 

phương pháp này trong bức tranh chung của nền y tế Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt kỹ thuật 

phẫu thuật kẹp cổ túi phình chưa có sự lan tỏa và chuyển giao rộng rãi cho các tuyến; khó khăn đến từ nhiều 

điểm trong đó có rào cản về phương tiện (kính vi phẫu thuật, clip mạch máu não, phương tiện hỗ trợ trong 

phẫu thuật thần kinh…), nền tảng về chẩn đoán và xử lý ban đầu (khả năng phản ứng của hệ thống cấp cứu 

đột quị, chẩn đoán hình ảnh với các phương pháp chụp phim cấp cứu đánh giá túi phình như MsCT, MRI, 

DSA…), và quan trọng nhất là nền tảng con người và khả năng phẫu tích của phẫu thuật viên là điều khó 

truyền đạt cũng như lan toản nhất. Nền tảng kỹ thuật đó là điều khó có thể có được trong thời gian ngắn làm 

nản lòng nhiều phẫu thuật viên trẻ dẫn đến sự hạn chế trong phổ biến kỹ thuật phẫu thuật.

Những thách thức về kỹ thuật và hậu quả khắc nghiệt của một ca phẫu thuật túi phình tạo nên một 

quá trình học tập kéo dài. Sẽ rất hữu ích khi được quan sát một phẫu thuật viên mạch máu giàu kinh nghiệm 

thao tác khi phẫu tích, giúp cho học viên có thể thu nhận được thêm nhiều điều bổ ích tuy nhiên kỹ năng 

phẫu tích hoặc kinh nghiệm là những thứ khó có thể truyền tải một cách chóng vánh, nó không thể được 

mua, giao dịch hoặc bảo quản. Tuy nhiên, kinh nghiệm có thể được chuyển đổi thành kiến thức để có thể 

dạy được những bài học và hiểu biết sâu sắc hơn. Hy vọng, bất kỳ thông tin chi tiết nào được chứa trong các 

slide trình bày sẽ hướng dẫn các phẫu thuật viên thần kinh trẻ khi họ tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm xử lý, 

đồng thời mang lại lợi ích cho bệnh nhân phình mạch và nâng cao tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật túi phình. Nó 

được viết ra để truyền đạt các kỹ thuật và các nét đẹp của phẫu thuật thần kinh giúp các phẫu thuật viên trẻ, 

các bác sỹ ở các tuyến cơ sở có thể có cái nhìn khái quát về cách tiếp cận chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật 

cũng như phương pháp kẹp cổ túi phình động mạch não vỡ trong điều kiện thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

 Từ khóa: phẫu thuật phình mạch não
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Đột quỵ nhồi máu não là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên thế giới 

và tại Việt Nam. Cùng với những tiến bộ trong điều trị, các phương pháp chẩn đoán với kỹ thuật mới giúp phát 

hiện chính xác và kịp thời hình ảnh nhồi máu não đặc biệt trong giai đoạn cấp tính, có ý nghĩa quan trọng 

trong chỉ định điều trị và phục hồi lâm sàng của bệnh nhân sau đột quỵ. Các ứng dụng mới được sử dụng 

trên chụp cắt lớp vi tính đa dãy và cộng hưởng từ bao gồm cộng hưởng từ khuếch tán, chụp cắt lớp và cộng 

hưởng từ mạch máu não-tưới máu não với độ nhạy và đặc hiệu cao giúp đánh giá chính xác tình trạng và vị trí 

tắc mạch não. Gần đây, kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính nhiều pha nhằm đánh giá tuần hoàn bàng hệ nhu mô 

não cũng cho kết quả tốt và góp phần chỉ định-tiên lượng đối với các bệnh nhân tắc động mạch não. 

Việc đánh giá và quản lý đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính chủ yếu dựa vào việc sử dụng các kỹ 

thuật cắt lớp vi tính (CT) và cộng hưởng từ (MRI) thông thường cũng như các phương pháp mới như chụp 

mạch cắt lớp vi tính (CTA) và chụp mạch cộng hưởng từ (MRA). Chụp cắt lớp vi tính mạch một pha không 

đánh giá được các khoảng thời gian; do đó, tình trạng đánh giá bàng hệ sai ở nhiều bệnh nhân. Cả hình ảnh 

cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ tưới máu não đều dễ bị ảnh hưởng bởi chuyển động của bệnh nhân và cần 

yêu cầu nhân viên được đào tạo để xử lý dữ liệu. Chụp cắt lớp vi tính mạch máu não động học ( CTA 

Dynamic) là một kỹ thuật lấy hình ảnh phân giải theo thời gian tưới mãu não từ hình ảnh cắt lớp vi tính tưới 

máu não (CTP); tuy nhiên, nó cần được xử lý sau khi chụp cùng với cắt lớp vi tính tưới máu não (CTP). Chụp 

mạch máu não số hoá xoá nền (DSA) thường xâm lấn, tốn nhiều nguồn lực và không khả thi cho chẩn đoán 

nhanh nhưng là tiêu chuẩn vàng để xác định có tắc mạch não đối với bệnh lý đột quỵ nhồi máu não cấp và là 

phương pháp điều trị đối với các trường hợp tắc mạch lớn do huyết khối.

Một số phương thức hình ảnh mới hơn hoặc ít được thiết lập hơn đã ra đời, bao gồm cộng hưởng từ 

thành mạch, siêu âm Doppler xuyên sọ, cắt lớp vi tính 4D (4D CTA) và cộng hưởng từ 4D (4D MRA), đang 

được phát triển để bổ sung cho các kỹ thuật cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ thông thường. MRI thành mạch 

cung cấp phân tích có độ phân giải cao của cả mạch máu ngoài sọ và nội sọ để giúp xác định các tổn 

thương ẩn trước đây hoặc các đặc điểm của tổn thương có thể cho thấy tiền sử bệnh lý trước đó. Siêu âm 

Doppler xuyên sọ có thể được sử dụng trong bệnh cảnh cấp tính như một cách xâm lấn tối thiểu để xác định 

tắc mạch máu lớn hoặc theo dõi phản ứng với điều trị đột quỵ. Cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ bốn chiều   

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP

ThS. BS. Nguyễn Quang Anh

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai

(4D CTA và 4D MRA) cung cấp một giải pháp thay thế ít xâm lấn hơn so với chụp mạch số hoá xoá nền để 

xác định cục huyết khối và tuần hoàn bàng hệ trong các trường hợp tắc mạch lớn. Cùng với những tiến bộ về 

công nghệ, những phương thức hình ảnh mới này đang cải thiện việc chẩn đoán, điều trị và quản lý các 

trường hợp đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính - những vai trò sẽ tiếp tục được mở rộng trong tương lai.

Từ khóa: Nhồi máu não cấp, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ.

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP

ThS. BS. Nguyễn Quang Anh

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Đột quỵ não là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế cũng như tử vong. Tái thông mạch sau 

nhồi máu não cấp liên quan đến cải thiện kết cục lâm sàng cũng như giảm tỉ lệ tử vong. Điều trị tái tưới máu 

trong điều trị đột quỵ thiếu máu não đã có nhiều tiến bộ và thay đổi trong 3 thập kỉ qua. Hai phương pháp 

điều trị tái tưới máu bao gồm tiêu huyết khối đường tĩnh mạch và lấy huyết khối cơ học qua đường động 

mạch. Báo cáo này nhằm mục đích tổng hợp các khuyến cáo hiện nay cũng như cập nhật những thay đổi 

mới trong việc điều trị tái tưới máu ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não. Những nội dung chính của báo cáo: 

Với tiêu huyết khối đường tĩnh mạch: Được coi là điều trị tiêu chuẩn trong 4,5 giờ đầu, tuy nhiên câu hỏi đặt 

ra là khi nào sử dụng liều 0,6 mg/kg và khi nào sử dụng liều 0,9 mg/kg. Việc mở rộng cửa sổ điều trị tiêu 

huyết khối đường tĩnh mạch tới 9 giờ hay đột quỵ khi thức giấc áp dụng các phương pháp chẩn đoán hình 

ảnh học nâng cao. Với lấy huyết khối cơ học đường động mạch: Được khuyến cáo điều trị đột quỵ não do tắc 

mạch lớn tuần hoàn não trước trong 6 giờ đầu. Cơ sở nào mở rộng cửa sổ thời gian lên tới 6 – 24 giờ? Vai trò 

của thuốc tiêu huyết khối tĩnh mạch trong kỉ nguyên can thiệp mạch não ra sao? Đối với tuần hoàn não sau 

thì hiện tại được khuyến cáo thực hành như thế nào? Kết luận: Tiến bộ và thay đổi trong điều trị tái tưới máu 

cho đột quỵ thiếu máu não giúp bệnh nhân nhiều cơ hội hồi phục lâm sàng cũng như giúp các bác sỹ trong 

thực hành lâm sàng.

Từ khóa: Điều trị tái tươi máu, đột quỵ thiếu máu não cấp.

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ TÁI TƯỚI MÁU TRONG ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP

1,3 1 2 1,3Đào Việt Phương , Nguyễn Văn Chi , Vũ Đăng Lưu , Nguyễn Tiến Dũng , 
1,3 1,3 1,3 1,3Vương Xuân Trung , Bùi Quốc Việt , Phạm Quang Thọ , Mai Duy Tôn

1Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai
2Trường Đại học Y Hà Nội

3Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai

Đặt vấn đề: Đột quỵ nhồi máu não cấp do tắc nhánh lớn là tình trạng bệnh lý thần kinh Trung ương 

nặng nề, tiên lượng xấu và tỷ lệ tử vong tàn phế cao. Tái thông mạch bị tắc càng sớm càng tốt sử dụng 

phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học (lấy huyết khối cơ học) trong những giờ đầu là phương 

pháp có hiệu quả cứu sống bệnh nhân và cải thiện phục hồi chức năng thần kinh. Trong những năm gần đây, 

phương pháp này đã phát triển nhanh chóng trên thế giới và ở Việt Nam. Những điểm nội dung chính của báo 

cáo: Lấy huyết khối cơ học đã có trên 15 năm hình thành, phát triển và đã trở thành thường quy trong 5 năm 

gần đây, với chỉ định khá rõ ràng và các hình thái kỹ thuật đa dạng. Bên cạnh những vấn đề đã trở thành kinh 

điển như chỉ định lâm sàng, lựa chọn dụng cụ, quy trình kỹ thuật, tiên lượng sau can thiệp… còn nhiều vấn 

đề trong thực tế lâm sàng của phương pháp lấy huyết khối cơ học ở nước ta phải bàn luận và cập nhật, trong 

đó có cả vấn đề áp dụng các khuyến cáo cập nhật trên thế giới. Kết luận: Lấy huyết khối cơ học là phương 

pháp tiên tiến trong cấp cứu nhồi máu não nhánh lớn, cần được chỉ định và thực hiện đúng đắn và hợp lý 

trong điều kiện thực tế ở cơ sở tiếp nhận bệnh nhân.

Từ khóa: Đột quỵ, nhồi máu não, lấy huyết khối cơ học. 

CẬP NHẬT LẤY HUYẾT KHỐI CƠ HỌC TRONG CẤP CỨU 

BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO NHÁNH LỚN

PGS. TS. Lê Văn Trường

Viện Tim Mạch

Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108
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Rung nhĩ là một trong các nguyên nhân thường gặp gây đột quỵ thiếu máu, theo một nghiên cứu tại 

Bệnh viện 115, vào 6 tháng cuối năm 2013, trong 3561 bệnh nhân đột quỵ thiếu máu nhập viện thì có đến 

236 bệnh nhân (6.36%) được xác nhận do nguyên nhân rung nhĩ (by ECG at the ER). Khi đánh giá về độ 
 

nặng của nhóm BN đột quỵ do rung nhĩ này, có đến 77% bệnh nhân đột quỵ mức độ trung bình đến nặng.

Tuy nhiên, nguy cơ đột quỵ do rung nhĩ có thể dự phòng một cách hiệu quả chỉ bởi việc sử dụng kháng đông. 

Tại các quốc gia Châu Á, nơi mà số lượng tuyệt đối bệnh nhân rung nhĩ lại cao hơn nhiều so với các nước 

phương Tây, có một lượng đáng kể bệnh nhân chưa được điều trị với kháng đông, hoặc điều trị với kháng 

đông (ví dụ: warfarin) nhưng chưa kiểm soát tốt INR. Sự xuất hiện của các kháng đông đường uống không 

phải kháng vitamin K (NOACs) đã thay đổi bối cảnh của việc dự phòng đột quỵ, là một liệu pháp an toàn, 

hiệu quả và rất thuận lợi so với kháng vitamin K, mang lại rất nhiều ý nghĩa trên lâm sàng, đặc biệt cho các 

bệnh nhân Châu Á. Bài báo cáo theo hướng tiếp cận một số trường hợp lâm sàng trên các bệnh nhân nhập 

viện do đột quỵ, qua đó phân tích các bằng chứng sẵn có, bệnh nền của bệnh nhân cũng như phân tầng 

nguy cơ đột quỵ thứ phát để chọn ra kháng đông phù hợp trong việc dự phòng đột quỵ cho bệnh nhân.

Từ khóa: Dự phòng đột quỵ, rung nhĩ có tiền căn đột quỵ.

Nguyễn Huy Thắng

Hội Đột quỵ Việt Nam

Đặt vấn đề: Nhằm mục đích dự phòng thứ phát đột quỵ sau cơn thiếu máu não thoáng qua hay sau 

cơn đột quỵ thiếu máu não đầu tiên. Khoảng 80 - 85% bệnh nhân (BN) sống sót sau cơn đột quỵ đầu tiên. 

Trong số đó 8 - 15% sẽ trải qua cơn tai biến tái phát trong một năm đầu. Nguy cơ tái phát đột quỵ cao nhất 

trong vài tuần đầu và giảm dần sau đó. Vì vậy, cần nhanh chóng đánh giá cơ chế, căn nguyên đột quỵ và bắt 

đầu điều trị dự phòng thứ phát sớm là rất quan trọng. Nội dung trình bày: Trong các phần tiếp theo, chúng tôi 

sẽ đề cập đến các liệu pháp chống huyết khối, hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ, các yếu tố nguy cơ và 

một số trường hợp đặc biệt. Liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu (KKTTC): các thuốc KKTTC đơn (aspirin, 

clopidogrel, cilostazol) có hiệu quả trong điều trị dự phòng thứ phát được chứng minh qua nhiều nghiên cứu 

đối chứng và phân tích gộp; vai trò của KKTTC kép (aspirin+clopidogrel, aspirin+ticagrelor, 

aspirin+cilostazol) trong điều trị dự phòng ở các BN cơn thiếu máu não thoáng qua, đột quỵ nhẹ hay các BN 

có nguy cơ tái phát đột quỵ cao; việc sử dụng liệu pháp 3 thuốc KKTTC là có hại và không được khuyến cáo. 

Liệu pháp kháng đông và rung nhĩ: kháng đông đường uống mới vượt trội hơn so với warfarin trong việc dự 

phòng thứ phát ở BN rung nhĩ không có bệnh lý van tim. Hẹp có ý nghĩa động mạch ngoài sọ: so sánh giữa 

bóc tách nội mạc động mạch cảnh và đặt stent động mạch cảnh. Cập nhật khuyến cáo về đột quỵ căn 

nguyên ẩn, tồn tại lỗ bầu dục và lóc tách mạch. Các khuyến cáo về điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, rối 

loạn lipid máu, hút thuốc lá… sau đột quỵ. Kết luận: Tất cả BN nên được điều trị dự phòng ngay sau đột quỵ 

cấp để giảm nguy cơ tử vong và tái phát. 

Từ khóa: Dự phòng đột quỵ thứ phát, liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu, liệu pháp kháng đông.

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG THỨ PHÁT ĐỘT QUỴ  THIẾU MÁU NÃO

Võ Hồng Khôi, Nguyễn Minh Anh

Khoa Thần kinh

Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Suy tim là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới và ở Việt Nam, tỷ 

lệ tử vong cao, chi phí điều trị lớn. Việc triển khai một chương trình toàn diện, liên kết đa chuyên ngành để 

quản lý bệnh nhân suy tim, từ nội trú đến theo dõi sau khi ra viện đóng vai trò quan trọng trong giảm tái nhập 

viện và giảm tỷ lệ tử vong. 

Nội dung chính: Chương trình suy tim được thiết kế vừa hiện đại, vừa hướng tới cộng đồng: từ việc 

điều trị thuốc tối ưu theo các khuyến cáo đến can thiệp tim mạch và phẫu thuật tim kịp thời, hướng dẫn người 

bệnh tuân thủ điều trị, điều chỉnh các yếu tố nguy cơ, triển khai phục hồi chức năng tim mạch, tư vấn dinh 

dưỡng, hướng dẫn khám định kỳ, hướng dẫn theo dõi từ xa/tại nhà qua điện thoại và qua các thiết bị thông 

minh… Chương trình Suy tim tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai đã được triển khai từ 8/2018 đến nay, 

theo dõi hơn 2500 bệnh nhân nhập viện vì suy tim mạn và suy tim cấp, quản lý và điều trị suy tim dựa vào 

bằng chứng, xây dựng các bảng kiểm, các hệ thống công cụ đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nhân suy 

tim… 

Kết luận: Những kết quả bước đầu của Chương trình Suy Tim tại Viện Tim mạch đã cho thấy tính khả 

thi của việc triển khai từng bước quản lý toàn diện bệnh nhân nhập viện vì suy tim mạn và suy tim cấp. 

Chúng tôi đề xuất một mô hình quản lý và điều trị bệnh nhân suy tim với chất lượng cao tại Bệnh viện Bạch 

Mai, một bệnh viện lớn hàng đầu tại Việt Nam. Mô hình này có thể được áp dụng tại nhiều bệnh viện khác 

trong cả nước.

Từ khoá: Suy tim, chương trình suy tim, điều trị nội khoa tối ưu.

Trong 2 thập kỉ vừa qua, việc điều trị rung nhĩ bằng phẫu thuật hoặc can thiệp triệt đốt đã phát triển từ 

những kỹ thuật hứa hẹn trở thành những biện pháp điều trị hữu hiệu. Can thiệp điều trị rung nhĩ đã được 

chứng minh là hiệu quả hơn và an toàn, ít biến chứng hơn so với việc chuyển nhịp bằng thuốc. Theo khuyến 

cáo năm 2020 của Hội tim mạch Châu Âu về điều trị rung nhĩ, việc chuyển nhịp cho bệnh nhân về nhịp 

xoang giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. 

Phương pháp triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số Radio cô lập tĩnh mạch phổi: Mục tiêu của việc 

triệt đốt cô lập tĩnh mạch phổi để loại bỏ tất cả các điện thế trong và xung quanh lỗ đổ vào nhĩ trái của tĩnh 

mạch phổi. Tỷ lệ thành công của phương pháp này ngay sau thủ thuật từ 80 đến 90%, duy trì nhịp xoang sau 

một năm khoảng 60 đến 80%. Cô lập tĩnh mạch phổi bằng Cryoballon (Bóng Cryo): Các nghiên cứu cho 

thấy tỷ lệ thành công theo dõi sau 1 năm của phương pháp sử dụng bóng Cryo xấp xỉ từ 70 – 73%, tương tự 

như triệt đốt bằng RF. Cô lập tĩnh mạch phổi bằng bằng Laser nội soi: Hệ thống điều trị bằng Laser cho việc 

cô lập tĩnh mạch phổi thành công ngay trong thủ thuật đạt 98 - 100%. Duy trì nhịp xoang sau một năm 

khoảng 60%. 

Kết luận: Bệnh nhân có cơn rung nhĩ kịch phát hoặc rung nhĩ dai dẳng, không đáp ứng với các thuốc 

điều trị rối loạn nhịp tim rất nên được điều trị với phương pháp triệt đốt rung nhĩ bằng cách cô lập tĩnh mạch 

phổi. Đây là phương pháp can thiệp an toàn và hiệu quả trong việc duy trì nhịp xoang, cải thiện triệu chứng 

cho bệnh nhân rung nhĩ cơn / rung nhĩ dai dẳng.

Từ khoá: Rung nhĩ, triệt đốt, cryoballoon, laser balloon.

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG TRIỆT ĐỐT RUNG NhĨ

Phạm Trần Linh, Viên Hoàng Long

Viện Tim mạch Quốc gia

Bệnh viện Bạch Mai

HƯỚNG ĐẾN QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH NHÂN SUY TIM: 

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

Nguyễn Thị Thu Hoài, Phạm Mạnh Hùng, Trần Bá Hiếu,

Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Quang Tuấn

Viện Tim Mạch Quốc gia

Bệnh viện Bạch Mai
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Trước đây, phẫu thuật thay van động mạch chủ (ĐMC) với tuần hoàn ngoài cơ thể là biện pháp duy 

nhất cải thiện tiên lượng của bệnh nhân hẹp van ĐMC có triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân 

không thể tiến hành phẫu thuật do các bệnh lý nội khoa nặng nề kèm theo như bệnh mạch vành, suy tim trái 

nặng, suy thận, bệnh phổi, đái tháo đường. Thay van ĐMC qua đường ống thông (TAVI) là một hướng tiếp 

cận ít xâm lấn, giải phóng tắc nghẽn cơ học ở van ĐMC, cải thiện tiên lượng và triệu chứng cho người bệnh.

Ca TAVI đầu tiên được tiến hành năm 2002, ở bệnh nhân hẹp khít van ĐMC có sốc tim và không còn 

chỉ định phẫu thuật. Từ đó đến nay, đã có gần 500 ngàn ca TAVI trên toàn thế giới. Các thiết bị mới ra đời, sử 

dụng những vật liệu tiên tiến, cũng những cải tiến về quy trình, đã khiến thủ thuật trở nên an toàn hơn. Nhiều 

thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh TAVI có hiệu quả dài hạn không kém phẫu thuật thay van ĐMC, trong 

khi tỉ lệ biến chứng quanh thủ thuật lại thấp hơn. 

Khuyến cáo mới nhất của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) và Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ (ACC) 

đều nhấn mạnh vai trò của TAVI ở các bệnh nhân cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên). Với bệnh nhân trong độ tuổi 

65-80, lựa chọn TAVI hay phẫu thuật thay van không còn phụ thuộc vào nguy cơ phẫu thuật của người bệnh, 

mà được quyết định bởi Đội Tim mạch, dựa theo tình trạng giải phẫu van ĐMC, bệnh lý động mạch vành kèm 

theo, và nguyện vọng của bệnh nhân. Chỉ định TAVI cũng được mở rộng cho các bệnh nhân van ĐMC hai lá 

van, bệnh nhân thoái hoá van ĐMC sinh học, bệnh nhân hở van ĐMC đơn thuần… 

Với rất nhiều tiến bộ và công nghệ, có thể nói kỹ thuật thay van ĐMC qua đường ống thông đã thay đổi 

bộ mặt điều trị bệnh lý van ĐMC, và trở thành lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất trong chuyên ngành tim 

mạch can thiệp. 

Từ khóa: Hẹp van động mạch chủ, thay van động mạch chủ, TAVI.

Phẫu thuật tim ít xâm lấn được tiến hành từ đầu những năm 1990 và ngày càng phát triển trên thế giới. 

Bài báo cáo trình bày về xu hướng của phẫu thuật ít xâm lấn trên bệnh lý van hai lá, van động mạch chủ, 

bệnh lý tim bẩm sinh và một số kết quả đạt được phẫu tim ít xâm lấn tại bệnh viện Bạch Mai.

Xu hướng phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn: ngày càng tăng về số lượng và trở thành thường quy ở các 

trung tâm lớn trên thế giới. Mặc dù, phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn với thời gian cặp chủ và chạy máy kéo dài 

hơn nhưng thời gian hồi phục nhanh hơn và những kết quả tương đương về tỉ lệ tử vong và tai biến mạch não 

so với mở xương ức truyền thống. 

Xu hướng phẫu thuật van động mạch chủ ít xâm lấn: tương tự như phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn, 

phẫu thuật van động mạch chủ ít xâm lấn với thời gian cặp chủ và thời gian chạy máy kéo dài hơn nhưng thời 

gian hồi phục ngắn hơn và đạt được các kết quả về tỉ lệ tử vong tương đương với mở xương ức truyền thống. 

Kết hợp giữa phẫu thuật ít xâm lấn và van động mạch chủ không cần khâu "sutureless" cho kết quả cải thiện 

về thời gian cặp chủ, chạy máy cũng như tỉ lệ tử vong.

Xu hướng phẫu thuật ít xâm lấn bệnh lý tim bẩm sinh: với việc lựa chọn bệnh nhân và chiến lược tuần 

hoàn ngoài cơ thể hợp lý, phẫu thuật ít xâm lấn trên bệnh lý tim bẩm sinh hoàn toàn khả thi và cho kết quả 

tốt.

Kết quả phẫu thuật ít xâm lấn tại bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn 2015-2020 gồm: 278 ca phẫu 

thuật van tim, trong đó van hai lá 249 bệnh nhân (tỉ lệ tử vong 1,6%); phẫu thuật van động mạch chủ 29 

bệnh nhân (tỉ lệ tử vong 0%); 171 ca phẫu thuật tim bẩm sinh, trong đó thông liên nhĩ 149 bệnh nhân (tỉ lệ tử 

vong 0,7%) và thông liên thất (11 bệnh nhân); thông sàn nhĩ thất (7 bệnh nhân); tim 3 buồng nhĩ (3 bệnh 

nhân), hẹp đường ra thất trái (1 bệnh nhân) với tỉ lệ tử vong 0%.

Từ khóa: Phẫu thuật tim ít xâm lấn, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh.

XU THẾ ÍT XÂM LẤN TRONG PHẪU THUẬT BỆNH LÝ VAN TIM VÀ TIM BẨM SINHKỶ NGUYÊN MỚI CHO THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG

Đinh Huỳnh Linh

Viện Tim mạch Quốc gia

Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Quốc Đạt

Viện Tim mạch Quốc gia

Bệnh viện Bạch Mai
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Tổng quan: Mặc dù đã có những phát triển về phẫu thuật mạch máu, can thiệp nội mạch động 

mạch chủ (EVAR và TEVAR) nhưng tổn thương giải phẫu ĐMC phức tạp thực sự vẫn còn là thách thức do tổn 

thương nhiều đoạn, tổn thương liên quan đến các nhánh bên cấp máu các tạng quan trọng (ĐM thân tạng, 

ĐM mạch treo tràng, ĐM thận…) và các mạch nhánh vùng quai động mạch chủ bao gồm thân ĐM cánh tay 

đầu, ĐM cảnh chung trái, ĐM dưới đòn trái. Bệnh cảnh lâm sàng bệnh lý động mạch chủ cũng rất đa dạng, 

rất nhiều bệnh nhân vào viện trong bệnh cảnh tối cấp như tách thành động mạch chủ vỡ, phình động mạch 

chủ vỡ, nhiễm trùng ĐMC vỡ, vỡ động mạch chủ trong bệnh cảnh đa trấn thương, tách thành ĐMC có thiếu 

máu tạng …

Đặt vấn đề: Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế đứng hàng đầu trên toàn thế giới. 

Mặc dù các tiến bộ về thuốc và dụng cụ hỗ trợ giúp cải thiện được tiến triển và tiên lượng của những bệnh tim 

mạch giai đoạn cuối nhưng hầu hết các phương pháp điều trị này không giải quyết được vấn đề gốc rễ là tình 

trạng tổn thương và mất tế bào cơ tim, mạch máu ở những đối tượng bệnh nhân (BN) này. 

Những điểm nội dung chính của báo cáo: Liệu pháp tế bào gốc là một hướng tiếp cận có rất nhiều hứa 

hẹn trong điều trị các bệnh tim mạch nan giải như suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp, đau ngực kháng trị ở 

bệnh nhân bị hội chứng mạch vành mãn tính, suy tim mạn, bệnh cơ tim giãn, bệnh động mạch chi dưới giai 

đoạn thiếu máu chi trầm trọng,... 

Kết luận: Trong các hướng tiếp cận hứa hẹn kể trên, liệu pháp tế bào gốc trong điều trị suy tim nặng 

sau nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp là hướng có nhiều nghiên cứu và có kết quả khả quan nhất, hầu như đã sẵn 

sàng cho thực hành thường quy và đã được ứng dụng trên lâm sàng tại một số nước. Nghiên cứu tại Viện Tim 

mạch, Bệnh viện Bạch Mai trên 134 bệnh nhân suy tim sau NMCT cấp đã được can thiệp động mạch vành 

(nhóm tế bào gốc 67 BN, nhóm chứng 67 BN) cho thấy sau 12 tháng theo dõi, ở nhóm tế bào gốc có sự cải 

thiện về phân độ NYHA, nồng độ Pro BNP, phân suất tống máu thất trái EF và biến cố tái nhập viện do suy 

tim hơn so với nhóm chứng (p<0,05).

Từ khóa: Tế bào gốc, bệnh tim mạch, suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp.

ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH

KỸ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH 

TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH CHỦ PHỨC TẠP

Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Minh Tuấn, Lê Xuân Thận

Viện Tim mạch Quốc gia

Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Mạnh Hùng, Phan Tuấn Đạt

Viện Tim mạch Quốc gia

Bệnh viện Bạch Mai

Từ những yêu cầu đặt ra do sự phức tạp về giải phẫu bệnh cũng như sự phức tạp trong bệnh cảnh 

lâm sàng vì vậy Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp cận đa chuyên ngành để triển khai những kỹ 

thuật cao trong điều trị bệnh lý ĐMC phức tạp nhằm đặt được những kết quả cao nhất trong lĩnh vực quản lý 

điều trị bệnh lý ĐMC. Các kỹ thuật như phẫu thuật hybrid trong chuyển vị, phẫu thuật cầu nối các nhánh 

động mạch vùng quai ĐMC kết hợp đặt Stentgraft đến vùng ĐMC lên  (Zone 0) hoặc đến vùng quai ĐMC 

(Zone 1,2,), Phẫu thuật cầu nối cấp máu cho các mạch tạng kết hợp can thiệp nội mạch động mạch chủ 

ngực bụng. Ngoài ra chúng tôi còn triển khai các kỹ thuật can thiệp nội mạch phức tạp với việc sử dụng các 

thiết kế Stent graft đặc biệt như Stent graft có nhánh bên, Stent graft có cửa sổ lỗ bên, hoặc các kỹ thuật can 

thiệp Stent graft có bảo vệ nhánh bên như đặt Stent nhánh bên song song trong kỹ thuật ống khói (Chimney) 

hoặc kính viễn võng (Periscope) nhằm mục đích kéo dài vùng gắn kết phủ qua gốc các mạch nhánh mà vẫn 

bảo tồn mạch máu nuôi tạng, mạch bên vùng quai ĐMC ở những bệnh nhân có giải phẫu phức tạp. 

Từ khóa: Bệnh động mạch chủ phức tạp, can thiệp nội mạch.
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Ung thư đại trực tràng (CRC) là một trong ba loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới và là nguyên nhân 

đứng hàng thứ hai gây tử vong do ung thư. Ung thư đại trực tràng là một bệnh lý cần thiết phải sàng lọc, nếu 

phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm chưa có triệu chứng thì bệnh có thể điều trị khỏi, và có thể là biện pháp 

ngăn ngừa tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong liên quan đến diễn biến lâm sàng của bệnh, chiến lược sàng lọc 

CRC liên quan đến các xét nghiệm phân và nội soi. Điều trị cắt tách dưới niêm mạc (ESD) là một trong những 

kỹ thuật can thiệp nội soi tiên tiến nhất trong điều trị ung thư sớm CRC. Ở Việt Nam là nước có nguy cơ cao về 

CRC và cần có một chương trình sàng lọc để có thể chẩn đoán sớm và kết hợp với đào tạo nâng cao kỹ thuật 

điều trị nội soi can thiệp trong trường hợp CRC sớm.

Từ khoá: Ung thư đại tràng, ESD.

Nội soi ruột non bóng kép được áp dụng tại khoa Tiêu hoá Bệnh viện Bạch Mai từ 2014. Nghiên cứu 

này được tiến hành nhằm đánh giá kết quả của kĩ thuật sau 7 năm áp dụng với 2 mục tiêu: (1) mô tả tỷ lệ phát 

hiện và phân loại tổn thương phát hiện qua nội soi ruột non bóng kép và (2) đánh giá ưu nhược điểm của kĩ 

thuật nội soi ruột non bóng kép thông qua tỷ lệ soi hết toàn bộ ruột non và các biến chứng có thể gặp. 

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả: trong 7 năm, chúng tôi tiến hành 481 lượt nội soi 

ruột non bóng kép ở 280 bệnh nhân. Chỉ định áp dụng thường gặp nhất là xuất huyết tiêu hoá đại thể nghi tại 

ruột non (70,4%). Tỷ lệ phát hiện bất thường ruột non là 80,4%, trong đó thường gặp nhất là loét (22,1%), 

khối u (18,6%), túi thừa (16,4%), bất thường mạch máu (11,8%), nhiễm ký sinh trùng (9,3%), polyp (8,2%) 

và loạn sản bạch mạch (7,9%). Tỷ lệ soi hết toàn bộ ruột non là 62,5%. Biến chứng chảy máu sau sinh thiết 

tổn thương loét ruột non gặp ở 1/481 lượt nội soi, chiếm tỷ lệ 0,21%. Tác dụng không mong muốn liên quan 

gây mê khi soi đường miệng gồm tụt huyết áp (12,5%), tăng tiết đờm rãi (12,9%), tụt SpO2 (4,9%) và nhịp 

chậm xoang (3,8%); và đường hậu môn là tụt huyết áp (10,6%), tụt SpO2 (3,2%) và nhịp chậm xoang 

(2,3%), các biến cố này hầu hết được xử trí nội khoa. 

Kết luận: NSRNBK là một phương pháp hữu ích để giúp chẩn đoán các bệnh lý ở RN.

Từ khoá: Nội soi ruột non bóng kép, bệnh lý ruột non. 

CẮT TÁCH DƯỚI NIÊM MẠC (ESD) ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 

ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN SỚM

Nguyễn Công Long, Vũ Trường Khanh

Trung Tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

1 2 1 1,2Nguyễn Hoài Nam , Đào Văn Long , Nguyễn Công Long , Vũ Trường Khanh
1
Trung tâm Tiêu hoá - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai.
2 Bộ môn Nội, Đại học Y Hà Nội
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Ung thư dạ dày là bệnh ác tính hay gặp trên thế giới, là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3, sau 

ung thư  phổi và ung thư gan, lý do chủ yếu là ung thư dạ dày thường được phát hiện ở giai đoạn muộn do vậy 

khả năng chữa khỏi không cao. Các nghiên cứu cho thấy rằng, quá trình diến biến ung thư da dày kéo dài 

nhiều năm, từ viêm teo niêm mạc dạ dày đến loạn sản và cuối cùng dẫn đến ung thư. 

Phương pháp nội soi dạ dày hoàn toàn có thể phát hiện các tổn thương ung thư ở giai đoạn sớm hoặc 

các tổn thương tiền ung thư dạ dày. Tuy nhiên, áp dụng phương pháp nội soi dạ dày để sàng lọc ung thư 

trong một cộng đồng lớn đòi hỏi thời gian, nhân lực cũng như chi phí rất lớn. Hiện nay, trên thế giới có nhiều 

phương pháp giúp phân tầng nguy cơ ung thư dạ dày như xét nghiệm pepsinogen trong máu, xét nghiệm vi 

khuẩn H.pylori, xét nghiệm gen và các phân loại nguy cơ trên nội soi. Các phương pháp này có thể giúp xác 

định được nhóm nguy cơ cao ung thư dạ dày trong cộng đồng cần phải theo dõi sát, điều trị sớm, cũng như 

nhóm ít có nguy cơ dạ dày không cần phải theo dõi. Do vậy, áp dụng và phối hợp các phương pháp phân 

tầng phù hợp sẽ gíúp xây dựng một hệ thống tầm soát ung thư dạ dày theo mức độ nguy cơ, từ đó tăng khả 

năng phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm cũng như hạn chế các trường hợp khám sàng lọc hàng năm 

không cần thiết giúp giảm chi phí.

Từ khóa: Ung thư dạ dày, phân tầng nguy cơ.

Mở đầu: Co thắt tâm vị là một bệnh do rối loại nhu động của cơ thắt thực quản dưới. Nguyên nhân 

chưa rõ ràng, lâm sàng biểu hiện nuốt khó, trào ngược, đau ngực, gầy sút. Tỷ lệ gặp 1/100.000 người 

lớn/năm. Cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi (Peroral endoscopic myotomy - POEM) là phương pháp 

điều trị mới. Mục đích làm giảm áp lực vùng thực quản tâm vị bằng cách cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội 

soi, giúp thức ăn đi xuống dạ dày dễ dàng, tỷ lệ thành công có thể đến 100%, thời gian hồi phục ngắn. 

Mục tiêu: Bước đầu đánh giá kết quả cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi trong điều trị co thắt tâm 

vị. 

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu.

 Kết quả: Từ tháng 7/2018 đến tháng 11/2020, tại bệnh viện Bạch Mai chúng tôi đã thực hiện cho 17 

bệnh nhân gồm 8 nam, 9 nữ, tuổi trung bình là 40, thấp nhất là 21, cao nhất 57. Thời gian mắc bệnh trung 

bình là 3.5 năm. BMI trung bình trước can thiệp là 18. Tỷ lệ achalasia type II chiếm 53%. Trước can thiệp 

điểm số eckardt trung bình là 11 điểm, IRP4s là 28,85 mmHg. Sau can thiệp 1 tháng điểm eckardt trung 

bình là 2 điểm, IRP4s là 15mmHg. Sau 1 năm điểm eckardt là 3, tỷ lệ GERD là 20%, BMI trung bình là 20. 

Thời gian làm thủ thuật trung bình là 150 phút, độ dài đường hầm trung bình 12cm, độ dài cơ cắt là 10cm. 

Biến chứng tràn khí là 23,5%, không có bệnh nhân can thiệp ngoại hay tử vong. Thời gian nằm viện trung 

bình là 4 ngày. 

Kết luận: Kỹ thuật POEM phổ biến hiện nay, an toàn và hiệu quả trong điều trị bệnh co thắt tâm vị

Từ khóa: Co thắt tâm vị, Achalasia, POEM, eckardt, IRP4s , GERD, BMI.

Trần Tuấn Việt

Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai
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Phẫu thuật nội soi vùng cổ lần đầu tiên được thực hiện bởi Gagner năm 1996 với ca cắt u tuyến cận 

giáp. Đến 1997, Hucher triển khai ca cắt thùy tuyến giáp nội soi đầu tiên. Từ những năm 2000 trở về đây, kĩ 

thuật mổ nội soi tuyến giáp đã từng bước phát triển với nhiều cách tiếp cận tuyến giáp khác nhau cùng đồng 

hành với sự phát triển của trang thiết bị hỗ trợ phẫu thuật, đã giúp phẫu thuật viên hoàn thiện kĩ thuật mổ nội 

soi tuyến giáp theo cách riêng của mình. Các phương pháp nội soi tuyến giáp được áp dụng hiện nay: nội soi 

hỗ trợ và nội soi hoàn toàn. Trang thiết bị được áp dụng: dụng cụ phẫu thuật nội soi cơ bản, dụng cụ chế tác 

riêng biệt và hệ thống rô bốt. Tạo khoang trong phẫu thuật nội soi tuyến giáp: sử dụng khung nâng hoặc bơm 

CO2. Cách tiếp cận tuyến giáp từ xa (ngoài vùng cổ): đường ngực, đường nách, đường ngực nách, đường 

miệng, đường sau tai. Bộc lộ tuyến giáp và xử lý thương tổn: đường giữa, đường bên.

Phẫu thuật nội soi tuyến giáp được chỉ định trong các trường hợp: bướu giáp lành tính đơn hoặc đa 

nhân, Basedow, ung thư tuyến giáp (tùy giai đoạn và yếu tố nguy cơ). Cách thức phẫu thuật: cắt thùy tuyến 

giáp, cắt toàn bộ tuyến giáp, cắt gần toàn bộ tuyến giáp, cắt toàn bộ tuyến giáp có/không nạo vét hạch cổ 

(trong ung thư tuyến giáp). Các tai biến có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật nội soi tuyến giáp: chảy máu, 

tổn thương thần kinh quặt ngược thanh quản, tuyến cận giáp, thủng khí quản, bỏng da, nhiễm trùng.

Phẫu thuật nội soi 1 lỗ qua đường nách, có sử dụng bơm CO2 để tạo khoang phẫu thuật, bộc lộ tuyến 

giáp theo đường bên, xử lí tổn thương, cầm máu bằng dao siêu âm đang được triển khai rộng rãi tại Bệnh viện 

Nội tiết Trung ương với ưu điểm: hạn chế tổn thương vùng ngực vú, sẹo mổ được dấu trong hõm nách, dây 

thần kinh quặt ngược thanh quản, tuyến cận giáp được quan sát rõ bằng hướng nhìn từ phía bên, giảm tối đa 

tỉ lệ tổn thương các cơ quan này. Phẫu thuật nội soi đúng chỉ định sẽ rất an toàn, hiệu quả và đạt được tĩnh 

thẩm mĩ cao. 

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi, tuyến giáp.

Đặt vấn đề: Trong thời kỳ mang thai, tuyến giáp thay đổi rõ rệt, có thể là sinh lý, nhưng đôi khi xuất 

hiện hoặc làm thúc đẩy những rối loạn chức năng tuyến giáp (RLCNTG). Những RLCNTG hay gặp gồm suy 

giáp, cường giáp, và giảm FT4. Trong đó suy giáp hay gặp nhất (2,5% – 16,5%). RLCNTG làm tăng nguy cơ 

bị sảy thai, sinh non, tăng huyết áp thai kỳ, rau bong non, hạn chế tăng trưởng thai nhi và chậm phát triển thể 

chất tinh thần của trẻ sau này. Các tỷ lệ biến cố này có thể giảm đáng kể nếu được phát hiện và điều trị sớm. 

Bên cạnh đó, tình trạng tự kháng thể kháng giáp dương tính gặp khá phổ biến (10 - 20%), dù chức năng 

tuyến giáp bình thường, tình trạng này vẫn độc lập làm tăng nguy cơ sảy thai lên gấp 3,73 lần, làm tăng tỷ lệ 

sinh non và kém đáp ứng thụ tinh trong ống nghiệm... Vì vậy, chúng tôi tiến hành “Khảo sát một số bệnh lý 

tuyến giáp thường gặp ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Bạch Mai” với 2 mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ bệnh lý 

tuyến giáp thường gặp ở phụ nữ mang thai và (2) Nhận xét một số yếu tố liên quan đến bệnh lý tuyến giáp ở 

phụ nữ mang thai.

 Những điểm nội dung chính của báo cáo: Năm 2011, ATA đã đưa ra khuyến cáo tầm soát chức năng 

tuyến giáp cũng trên thai phụ có nguy cơ cao: trên 30 tuổi, tiền sử bản thân và gia đình mắc bệnh lý tuyến 

giáp, có bướu giáp, có kháng thể kháng giáp dương tính, có triệu chứng gợi ý suy giáp, đái tháo đường typ 1, 

có rối loạn tự miễn khác, tiền sử sẩy thai và sinh non, tiền sử chiếu xạ vùng đầu, cổ hoặc có phơi nhiễm với 

iod phóng xạ trong 6 tuần qua, đang điều trị với amiodarone hoặc lithium, phụ nữ béo phì bệnh lý. Chúng tôi 

tiến hành nghiên cứu cắt ngang ít nhất 200 phụ nữ mang thai đến khám tại phòng khám khoa Sản và phòng 

khám Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai, từ tháng 12/2020 – tháng 4/2021, đáp ứng các tiêu chuẩn: nữ ≥ 18 tuổi, 

thụ thai tự nhiên, đơn thai, thai sống ≥ 7 tuần, đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Các thai phụ đủ tiêu chuẩn 

tham gia nghiên cứu sẽ được đánh giá các yếu tố nguy cơ (tuổi, tiền sử sản khoa, tuần thai, tiền sử bản thân 

và gia đình), khám lâm sàng (BMI, khám tuyến giáp, các biểu hiện lâm sàng cường giáp, suy giáp), làm xét 

nghiệm (FT4, TSH, Anti - TPO, TRAb nếu cần) và siêu âm tuyến giáp. Các số liệu trên được thu thập theo 

mẫu bệnh án thống nhất.

Từ khóa: Bệnh lý tuyến giáp, phụ nữ mang thai.
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Kiểm soát tốt đường huyết là điều kiện tiên quyết để ngăn ngừa biến chứng và làm giảm tử vong ở các 

bệnh nhân đái tháo đường. Mặc dù trong vòng 15 năm trở lại đây có thêm nhiều nhóm thuốc mới nhưng theo 

các nghiên cứu cho thấy chỉ khoảng 40% các bệnh nhân đái tháo đường đạt HbA1C dưới 7%, tỷ lệ này ở Việt 

Nam là gần 30%. Vì vậy việc tối ưu hóa kiểm soát đường huyết bằng các thiết bị công nghệ là cực kỳ cần 

thiết. Kỹ thuật đo đường huyết liên tục (continuous glucose monitoring - CGM), thông qua cảm biến 

(sensor) gắn dưới da người bệnh trong 7 - 14 ngày, ghi nhận đường huyết mỗi 5 phút/lần và 288 lần/ngày có 

thể cho biết một bức tranh toàn cảnh về đường huyết của người bệnh. Quy trình này hiện đã được ứng dụng 

rộng rãi tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới và mang lại những thông tin vô cùng hữu ích cho bác sỹ Đái tháo 

đường, không chỉ về diễn biến đường huyết, được đánh giá qua chỉ số time – in range (thời gian đường huyết 

trong ngưỡng) mà còn phát hiện đầy đủ các cơn hạ đường huyết, nhất là hạ đường huyết không triệu chứng. 

Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích cho các bệnh nhân đái tháo đường typ 1, bệnh nhân có dao động/hạ đường 

huyết nhiều, bệnh nhân đái tháo đường có thai… 

Còn bơm insulin (insulin pump) là một thiết bị được sử dụng để đưa insulin vào cơ thể liên tục 24h 

trong ngày, còn gọi là liệu pháp tiêm truyền insulin dưới da liên tục. Bơm insulin được sử dụng như là một 

liệu pháp điều trị đái tháo đường tích cực, thay thế vô cùng hiệu quả cho tiêm insulin nhiều mũi. Với ưu điểm 

đưa insulin vào cơ thể một cách linh hoạt, bơm insulin giúp các bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát đường 

huyết tốt hơn, ít dao động đường huyết hơn, hạn chế nguy cơ hạ đường huyết cũng như mang lại cuộc sống 

chất lượng hơn. Hiện nay đã có các bơm insulin được tích hợp với thiết bị đo đường huyết liên tục, giúp điều 

chỉnh liều insulin đưa vào cơ thể gần giống như sinh lý, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả và an toàn. 

Hiện các kỹ thuật này đã có trong hướng dẫn điều trị đái tháo đường typ 2 của Bộ Y tế Việt Nam năm 2020 và 

sẽ sớm được thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai.

Từ khóa: Đái tháo đường, hạ đường huyết, đo đường huyết liên tục, bơm insulin.

THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT LIÊN TỤC VÀ INSULIN PUMP 

- CHÂN TRỜI MỚI CỦA CÁC BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Nguyễn Quang Bảy

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Bạch Mai

https://hoinghikhoahoc.bachmai.edu.vn/
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Đột quỵ não là bệnh lý thường gặp trong đó 80% là nhồi máu não, là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 tại 

Mỹ, dự báo năm 2025 có khoảng 1,2 triệu người nhồi máu não mỗi năm. Tại Việt Nam đột quỵ não là nguyên 

nhân tử vong hàng đầu. Chẩn đoán đột quỵ não dựa vào lâm sàng và đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh (cắt lớp 

vi tính hay cộng hưởng từ), các phương pháp chẩn đoán hình ảnh cho phép chẩn đoán xác định nhồi máu 

não, vùng tranh tối tranh sáng, mạch máu tắc để quyết định điều trị. 

Hiện nay điều trị tắc mạch lớn trong vòng 4,5 giờ: phối hợp tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và lấy 

huyết khối bằng dụng cụ cơ học; sau 4,5 giờ chỉ can thiệp lấy huyết khối; có thể mở rộng cửa sổ điều trị tới 

16 – 24 giờ nếu thỏa mãn tiêu chuẩn trên CLVT hay CHT tưới máu não. Biến chứng quan trọng nhất là chảy 

máu nội sọ có triệu chứng sau lấy huyết khối cơ học, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thương tật và tử vong. 

CLVT hai mức năng lượng là kỹ thuật mới, phân tích phổ hấp thụ của các vật chất khác nhau và có thể nhận 

biết được chất đó, có thể chẩn đoán được thoát Iode trong can thiệp hay chảy máu, đo được lượng iode thoát 

mạch trong ổ nhồi máu để tiên lượng chảy máu sau can thiệp. Đây là kỹ thuật mới đã được áp dụng trên thế 

giới và tại Bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu áp dụng thời gian gần đây và cho kết quả khả quan. 

Nghiên cứu trên 30 bệnh nhân được lấy huyết khối cơ học trong điều trị tắc mạch não tại Bệnh viện 

Bạch Mai cho thấy: 63,3% có xuất huyết chuyển dạng nhưng chỉ có 16,7% xuất huyết có triệu chứng, đo 

mức độ thoát thuốc cản quang I ode 1,1mgI/ml trên CLVT hai mức năng lượng tiên lượng được chảy máu với 

độ nhạy và đặc hiệu 89,5% và 72,7% với OR =22. 

Kỹ thuật chụp CLVT hai mức năng lượng cần được triển khai rộng rãi hơn trong tiên lượng chảy máu 

sau can thiệp lấy huyết khối.

Từ khóa: Cắt lớp vi tính, điều trị nhồi máu não cấp, huyết khối cơ học.

CẮT LỚP VI TÍNH HAI MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG TIÊN LƯỢNG 

CHẢY MÁU NÃO TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO CẤP BẰNG

 LẤY HUYẾT KHỐI CƠ HỌC

Phạm Minh Thông

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỆN QUANG - Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU

Hiện nay ở nước ta, nhiều kỹ thuật, nhiều phương pháp hiện đại, tiên tiến đã được ứng dụng để chẩn 

đoán và điều trị bệnh ung thư và một số bệnh lý khác. 

Về chẩn đoán: Hầu hết các kỹ thuật hiện đại đã được sử dụng thường quy ở Việt Nam, như: Chẩn đoán 

hình ảnh có các thiết bị siêu âm màu, 3D, 4D, CT đa lớp cắt (64, 256, 320, 640 dãy…), MRI 1.5 Tesla, MRI 

3.0 Tesla…; Nội soi ống mềm, siêu âm nội soi…; Xét nghiệm: chất chỉ điểm khối u trong máu, đếm tế bào u 

trong máu CTCs (circulating tumour cells)…; Mô bệnh học, di truyền: nhuộm hóa mô miễn dịch, xét 

nghiệm phát hiện các đột biến gen…; Y học hạt nhân: có các kỹ thuật SPECT, SPECT/CT, PET, PET/CT, 

PET/MRI. 

Về điều trị: Hầu hết các kỹ thuật và phương pháp điều trị mới trên thế giới đã được áp dụng ở Việt 

Nam, như: điều trị trúng đích, điều trị nội tiết, quang động học (photodynamic therapy), gen trị liệu (gene 

therapy), điều trị tế bào gốc (stem cell therapy), điều trị miễn dịch và miễn dịch phóng xạ (Radioimmuno 

therapy, RIT), xạ trị trong mổ, PET/CT mô phỏng trong lập kế hoạch xạ trị, xạ phẫu bằng dao gamma và dao 

gamma quay, xạ trị gia tốc với kỹ thuật IMRT, SBRT, VMAT… Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, 

Bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và 

thế giới để chẩn đoán và điều trị ung thư và một số bệnh lý khác. Hàng ngàn bệnh nhân ung thư và một số 

bệnh lý khác đã được chẩn đoán và điều trị thành công bằng các kỹ thuật hiện đại kể trên.

Từ khóa: Y học hạt nhân, PET/CT mô phỏng, xạ phẫu, xạ trị, điều trị đích, điều trị miễn dịch.

ỨNG DỤNG MỘT SỐ TIẾN BỘ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG ThƯ

Mai Trọng Khoa

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu

Bệnh viện Bạch Mai
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Hiện nay sàng lọc ung thư vú và chẩn đoán các bệnh lý tuyến vú đã có những thay đổi cơ bản mang 

tính cách mạng. Trước đây, chẩn đoán các bệnh lý tuyến vú chủ yếu sử dụng siêu âm tuyến vú B - mode và 

X - quang tuyến vú cổ điển. Hiện nay, nhiều phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại mới được áp dụng 

trong chẩn đoán các bệnh lý tuyến vú bao gồm: Siêu âm tuyến vú (B – mode, Doppler, đàn hồi, siêu âm 3D), 

Xquang tuyến vú (Xquang số hóa, Xquang tuyến vú tiêm thuốc cản quang, Xquang cắt lớp tuyến vú – 

Tomosynthesis) và cộng hưởng từ tuyến vú. Ngoài ra còn có xạ hình, SPECT/CT thuộc lĩnh vực y học hạt 

nhân. Các phương tiện này đã làm thay đổi có tính bước ngoặt trong sàng lọc và chẩn đoán bệnh lý tuyến vú. 

Bài báo cáo này sẽ trình bày các kĩ thuật đang được áp dụng tại Việt Nam cũng như ý nghĩa trong thực hành 

lâm sàng tại Bệnh viện . Siêu âm vú 3D cùng XQ vú trong các trường hợp vú đặc, được FDA công nhận trong 

tầm soát ung thư vú.

Từ khoá: Siêu âm vú 3D, ung thư vú.

CẬP NHẬT SIÊU ÂM 3D TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC KHỐI U TUYẾN VÚ

Nguyễn Quốc Dũng

Hội Điện quang và Y học Hạt nhân Việt Nam

Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

Bệnh viện Hữu nghị

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỆN QUANG - Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU

Ung thư biểu mô tế bào gan (Hepatocellular carcinonma-HCC) là loại ung thư phổ biến về tỉ lệ mắc 

đứng hàng thứ 5 và tỉ lệ tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới về ung thư. Ở Việt Nam, HCC có tỉ lệ mắc và tử 

vong đều đứng đầu trong các loại ung thư, đã vượt qua tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư phổi. Xu hướng điều trị 

HCC có nhiều thay đổi và được cập nhật thường xuyên do sự hiểu biết về HCC, các phương pháp điều trị mới, 

các vật liệu can thiệp, trang thiết bị và thuốc điều trị mới. Trong bài báo cáo, chúng tôi sẽ nói về những cập 

nhật mới nhất của các hướng dẫn (guidelines) trên Thế giới, đặc biệt của các nước châu Á là nơi có tỉ lệ HCC 

chiếm 75% của toàn Thế giới.

Từ khóa: Ung thư biểu mô tế bào gan, HCC, TACE.

CẬP NHẬT MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CAN THIỆP NỘI MẠCH

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

Lê Văn Khảng

Trung tâm Điện Quang

Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Ghép thận là biện pháp điều trị thay thế thận suy hiện đại và có nhiều ưu điểm hơn so với 

thận nhân tạo và lọc màng bụng. Tại Việt Nam, nhiều trung tâm ghép thận đã ra đời, trong đó có Bệnh viện 

Bạch Mai. Trong bài viết này, chúng tôi báo cáo kết quả của 365 ca ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện 

Bạch Mai từ T10/2005 đến hết T10/2020. Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu tất cả các ca bệnh được ghép 

thận tại Bệnh viện Bạch Mai từ 2005 đến 2020. Kết quả: Tính đến T10/2020, Bệnh viện đã thực hiện 365 ca 

ghép thận. Trong đó có 222 trường hợp (chiếm 61%) ghép từ người cho không cùng huyết thống, 143 ca 

bệnh do người nhà hiến tặng (bố, mẹ, anh chị em). Tỉ lệ ghép cùng nhóm máu là 81.1% (tương đương 296 

trường hợp). Phương pháp điều trị thay thế trước ghép phổ biến nhất trong nghiên cứu là lọc máu chu kỳ 

(314 bệnh nhân); có 26 trường hợp chưa cần điều trị thay thế trước ghép. Biến chứng sớm phổ biến nhất sau 

ghép là tụ dịch quanh thận ghép (27/365 bệnh nhân). Có 5/365 trường hợp thải ghép cấp phải cắt thận 

ghép. 10/365 trường hợp (2,7%): thải ghép mạn tính, trong đó 1 bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo trở lại. 

Số ngày điều trị nội trú trung bình giảm từ 45 ngày (2005) xuống còn 8.1 ngày (2020). Kết luận: Sau 15 năm 

thực hiện, với sự giúp đỡ và chỉ đạo của ban giám đốc Bệnh viện , ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai đã trở 

thành thường quy. Bên cạnh đó, luật hiến tặng tạng khi chết não đã có hiệu lực đem lại nhiều hi vọng được 

ghép thận hơn cho bệnh nhân có bệnh thận giai đoạn cuối. Trong khi tiến hành ghép thận, cần có sự phối 

hợp nhịp nhàng hơn giữa các chuyên khoa: Ngoại, Gây mê hồi sức, huyết học, vi sinh… cùng với bác sĩ 

Thận để theo dõi sát, phát hiện sớm các biến chứng trong và sau ghép.

Từ khóa: Ghép thận, báo cáo kết quả

BÁO CÁO KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Đặng Thị Việt Hà

Trung tâm Thận Tiết niệu - Lọc máu

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: GHÉP TẠNG

Ghép tim là một trong những thành tựu nổi bật của thực hành y học Việt Nam trong 2 thập kỷ đầu tiên 

của thế kỷ XXI. Từ tháng 6 năm 2010, với ca ghép tim trên người đầu tiên tại Học viện Quân y và Bệnh viện 

103, tới nay đã có 48 ca ghép tim được thực hiện thành công ở Việt Nam – với 46 ca ghép tim đơn thuần, 1 

ca ghép tim + thận, 1 ca ghép khối tim phổi; tại 6 Bệnh viện trên cả 3 miền (4/6 cả lấy + ghép tim, 2/6 chỉ 

lấy tim). Trong đó số lượng nhiều nhất là tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (33 ca lấy, 33 ca ghép), tiếp theo là 

Bệnh viện Chợ Rẫy (4 lấy, 5 ghép), Bệnh viện Trung ương Huế (1 lấy, 6 ghép), Bệnh viện 103 (3 lấy, 2 ghép), 

Bệnh viện 108 (3 lấy), và Bệnh viện Đồng Nai (1 lấy). Hiện còn sống 38 / 46 ca ghép tim (82,6%), với thời 

gian sống ngắn nhất là 1 tháng và lâu nhất là 115 tháng (9,58 năm) sau ghép tim. Có 11 ca ghép tim xuyên 

Việt bằng đường hàng không dân dụng, có 9 trường hợp có lấy hay ghép tim ở bệnh nhân < 18 tuổi, bệnh 

nhân dược ghép tim nhỏ tuổi nhất là 10 tuổi. Lấy đa tạng được thực hiện ở 44 / 46 ca hiến tim, kỹ thuật ghép 

tim đều là 2 tĩnh mạch chủ. Hiện nay ghép tim đã được thực hiện thường qui và bước đầu chuyển giao kỹ 

thuật thành công giữa các Bệnh viện trong nước tại Việt Nam. Còn tồn tại 1 số hạn chế làm ảnh hưởng tới số 

lượng ca ghép tim, trong đó chủ yếu là chi phí lớn trong phẫu thuật và săn sóc sau ghép (làm giảm số người 

có thể ghép tim) và thiếu nguồn hiến tạng chết não.

 Từ khóa: Ghép tim, thành tựu 10 năm, Việt Nam.

CẬP NHẬT THÀNH TỰU 10 NĂM GHÉP TIM Ở VIỆT NAM

Nguyễn Hữu Ước

Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
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Đặt vấn đề: Ghép tay từ người hiến tạng cho những bệnh nhân bị cụt 1 hoặc cả 2 bàn tay cho đến 

nay chưa được thông báo ở y văn trong nước và các nước ASEAN. Trong báo cáo này, chúng tôi thông báo 2 

trường hợp ghép chi thể được thực hiện tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo trình bầy kết quả ban đầu của 2 ca ghép chi thể bao gồm: 1 

trường hợp ghép bàn tay từ người cho sống và 1 trường hợp ghép đồng thời 2 cẳng tay từ người cho chết não 

được thực hiện vào tháng 1 và tháng 9 năm 2020.

Kết quả: Tất cả các chi thể được ghép đều sống bình thường. Cả 2 bệnh nhân ghép đều cho thấy kết 

quả phục hồi chức năng vận động tốt và hình thái thẩm mỹ đẹp sau ghép. Cả 2 bệnh nhân được ghép chi đều 

có thể sử dụng chi ghép thuận lợi trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày với thời gian theo dõi là 24 và 16 

tháng.

Kết luận: Ghép chi thể là phẫu thuật cực kỳ có giá trị xét trên các khía cạnh chức năng, tâm lý và ích 

lợi xã hội vì nó không chỉ giúp phục hồi hoàn chỉnh hình dáng toàn vẹn của cơ thể mà còn mang đến sự phục 

hồi thuận lợi nhất cả về chức năng lao động và thẩm mỹ.

Từ khóa: Chụt cẳng tay và bàn tay, Ghép chi thể.

GHÉP CHI THỂ Ở VIỆT NAM: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC

Nguyễn Thế Hoàng, Mai Hồng Bàng, Phạm Nguyên Sơn, Lâm Khánh, 

Nguyễn Hoàng Ngọc, Lê Hữu Song, Nguyễn Việt Nam, Nguyễn Quang Vinh, 

Nguyễn Bá Minh, Lê Văn Đoàn, Nguyễn Viết Ngọc, Ngô Thái Hưng, 

Chế Đình Nghĩa & cộng sự

CHUYÊN ĐỀ: GHÉP TẠNG

Định nghĩa chết não gồm: chết toàn bộ não (đã số các nước áp dụng) và chết thân não (Liên hiệp Anh 

và một số nước). Mục đích của chẩn đoán chết não giúp rút ngắn thời gian điều trị hồi sức không cần thiết 

(bệnh nhân đã chết) và phục vụ công tác ghép tạng (nếu hiến tạng). Chẩn đoán chết não là chẩn đoán lâm 

sàng gồm 3 thành phần: hôn mê sâu, mất hết các phản xạ thân não và tét (test) ngừng thở dương tính, các 

thăm dò cận lâm sàng (tét cận lâm sàng) giúp khẳng định chết não chỉ chỉ định khi lâm sàng không đủ 

khẳng định chết não hoặc muốn rút ngắn thời gian chẩn đoán chết não. Tuy nhiên môt số nước, ngoài chẩn 

đoán lâm sàng chết não, bắt buộc phải có tét cận lâm sàng khẳng định chết não (trong đó có Việt Nam). Quá 

trình chết não sẽ gây ra nhiều hậu quả sinh lý bệnh nặng nề lên tất cả các cơ quan (tạng) trong cơ thể, thời 

gian chết não càng kéo dài thì tổn thương các tạng càng nặng, dẫn đến chức năng các tạng càng kém. Bởi 

vậy, bệnh nhân chết não nếu hiến tạng cần phải được hồi sức hết sức tích cực, theo dõi rất chặt chẽ các rối 

loạn do quá trình chết não gây ra để được điều trị kịp thời, giúp duy trì và kéo dài chức năng các tạng cho 

ghép được tốt nhất có thể. Đồng thời cố gắng rút ngắn thời gian chẩn đoán chết não, thậm chí nên chỉ định 

sớm các thăm dò cận lâm sàng để khẳng định chết não, nếu tiên lượng chức năng các tạng cho ghép có 

nguy cơ bị suy nặng (có thể không đáp ứng được các tiêu chuẩn hiến ghép) khi thời gian chẩn đoán chết não 

kéo dài.

Từ khóa: chẩn đoán chết não, sinh lý bệnh chết não, hồi sức chết não.

CHẨN ĐOÁN VÀ HỒI SỨC BỆNH NHÂN CHẾT NÃO

Phạm Tiến Quân

Hồi sức Tích cực Tim Mạch - Lồng Ngực  - Trung tâm Tim Mạch - Lồng Ngực

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức



CHUYÊN ĐỀ: GHÉP TẠNG

Đặt vấn đề: Đái tháo đường mới mắc ở người bệnh sau ghép thận là bệnh lý làm giảm thời gian sống 

còn của thận ghép cũng như người bệnh sau ghép thận. Nội dung chính: Ở người bệnh sau ghép thận, đái 

tháo đường mới mắc sau ghép chiếm khoảng từ 4,0% đến 30,0%. Nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ này là 

12,4% trong năm đầu sau ghép ở 251 bệnh nhân. Tình trạng đái tháo đường mới mắc sau ghép thường xuất 

hiện trong những năm đầu sau ghép. Có nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh bao gồm các yếu tố nguy cơ trước 

và sau ghép. Cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường mới mắc sau ghép là giảm chức năng tế bào beta tuyến 

tuỵ và kháng insulin. Chẩn đoán đái tháo đường mới mắc sau ghép dựa vào một trong các tiêu chí sau: Nồng 

độ glucose máu lúc đói ≥ 7,0 mmol/l; nồng độ glucose máu sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp đường 

uống ≥ 11,1 mmol/l; nồng độ glucose máu bất kỳ ≥ 11,1 mmol/l kèm theo triệu chứng lâm sàng của tăng 

glucose máu hoặc HbA1c ≥ 6,5% (Không sử dụng tiêu chuẩn này cho bệnh nhân thiếu máu). Các nhóm 

thuốc uống và insulin cũng được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường mới mắc sau ghép. Tuy 

nhiên, cần điều chỉnh thuốc ức chế miễn dịch chống thải ghép theo cá thể hoá từng bệnh nhân. Kết luận: Đái 

tháo đường mới mắc sau ghép thận là một bệnh lý cần được tầm soát thường xuyên và điều trị lâu dài.

Từ khoá: Đái tháo đường mới mắc sau ghép, ghép thận, chẩn đoán, điều trị.

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG MỚI MẮC Ở NGƯỜI BỆNH SAU GHÉP THẬN: 

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Lê Việt Thắng

Bộ môn Khoa Thận - Lọc máu

Bệnh viện Quân y 103

Học viện Quân y

CHUYÊN ĐỀ: GHÉP TẠNG

Mục tiêu: Tổng kết kinh nghiệm ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong 13 năm qua. Đối 

tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 86 trường hợp ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

từ 11/2007 đến 09/2020. Kết quả: Tuổi trung bình là 49,5±13,0; nam giới chiếm đa số (87,2%); hai nhóm 

chỉ định ghép: ung thư gan (58,1%) và xơ gan (41,9%); 58% bệnh nhân nhóm ung thư gan nằm ngoài tiêu 

chuẩn Milan; 77,8% bệnh nhân trong nhóm xơ gan có suy gan cấp; tử vong sau ghép có 7 trường hợp 

(8,1%), tỷ lệ biến chứng là 22,1%; thời gian sống thêm trung bình là 125,75±7,3 tháng; tỷ lệ sống sau 5 

năm, 10 năm lần lượt là 85% và 78%; không có sự khác biệt về thời gian sống thêm giữa hai nhóm ghép gan 

người hiến sống và chết não cũng như hai nhóm ung thư gan và xơ gan (p>0,05). Kết luận: Ghép gan đã trở 

thành thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với 2 nhóm bệnh chính là ung thư gan và xơ gan, nguồn 

tạng gồm người hiến chết não (đa số) và người hiến sống. Việc lựa chọn bệnh nhân nhận gan đóng vai trò 

quan trọng cho thành công của phẫu thuật cũng như kết quả xa sau ghép. 

Từ khóa: Ghép gan, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

GHÉP GAN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC: KINH NGHIỆM QUA 86 TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Quang Nghĩa, Ninh Việt Khải, Trần Minh Tuấn,
Trần Hà Phương, Hoàng Tuấn, Trần Đình Dũng,Nguyễn Tiến Quyết

Trung tâm Ghép tạng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
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CHUYÊN ĐỀ: &TRUYỀN NHIỄM  CÁC BỆNH NHIỆT ĐỚI

Đại dịch Covid - 19 bùng phát từ cuối năm 2019. Đến nay, dịch đã lan truyền trên khắp thế giới với hơn 

90 triệu người mắc và 2 triệu người tử vong. SARS – CoV2 xâm nhập vào tế bào vật chủ qua receptor ACE2, 

làm tổn thương trực tiếp ở những mô có nhiều tế bào mang thụ thể này, gây những rối loạn bệnh lý đặc trưng. 

SARS – CoV2 gây viêm, tổn thương chết rụng tế bào nội mô mạch máu, phối hợp vớii tăng sinh các 

cytokine, gây đông máu tại các vi mạch và tình trạng tăng đông toàn thân. Tổn thương phổi do nhiều cơ chế 

phối hợp: Tổn thương tế bào phế nang type II, tắc vi mạch phổi, xâm nhập tế bào viêm và phản ứng cytokine 

ở mô kẽ. Tình trạng ARDS do sự đóng góp của các cơ chế trên, dẫn đến 2 type tổn thương. Type L với đáp 

ứng căng giãn phổi cao và type H với khả năng căng giãn phổi thấp. Điều đó hướng dẫn việc cài đặt các mức 

PEEP trong thở máy và liệu pháp chống đông trong điều trị ARDS ở bệnh nhân COVID – 19. Tổn thương tim 

do SARS – CoV2 trực tiếp xâm nhập mô cơ tim, cơ chế mất can bằng Angiotensin 2/(1 – 7) và có thể cả do 

cơ chế thần kinh phối hợp. Tăng glucose huyết ở bệnh nhân COVID – 19 là hậu quả của cả việc SARS – 

CoV2 gây tổn thương tụy, kháng Insuline do TNFα và một số cytokine và có thể cả do protein M của virus 

tích hợp vào màng tế bào. Tổn thương thận có thể do giảm tưới máu cầu thận, tổn thương trực tiếp ống thận 

do SARS – CoV2 và cytokine, rối loạn chức năng thận do mất cân bằng Angiotensin 2/(1 – 7) dẫn đến các 

rối loạn chức năng thận đặc trưng. Sinh lý bệnh của COVID – 19 đến nay còn chưa hoàn toàn sáng tỏ và 

đang được khám phá. Những hiểu biết về cơ chế sinh lý bệnh riêng của COVID – 19 có thể giúp thầy thuốc 

hướng đến những tiếp cận phù hợp trong thực hành lâm sàng.

Từ khóa: SARS - CoV2, COVID-19.

COVID - 19: TỪ SINH LÝ BỆNH ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Nguyễn Trung Cấp

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Họ Rickettsiaceae gồm các các vi khuẩn ký sinh nội bào bắt buộc lây truyền qua động vật chân đốt. 

Trong đó, chi Rickettsia và Orientia là hai chi đóng vai trò quan trọng nhất trong y học. Chúng gây ra các 

bệnh như sốt mò, sốt do bọ chét chuột truyền, sốt phát ban do chấy rận,... hay còn được gọi chung là bệnh 

do Rickettsia. Coxiella burnetii - tác nhân gây bệnh sốt Q, trước đây được xếp vào họ Rickettsiaceae nhưng 

nay thuộc họ Coxiellaceae. Rickettsiaceae và Coxiella burnentii có mặt ở hầu khắp các khu vực trên thế giới. 

Dịch tễ học của bệnh do Rickettsia và sốt Q rất phức tạp do vùng lưu hành của vi khuẩn đa dạng về sinh thái. 

Biểu hiện lâm sàng của bệnh đa dạng, từ nhẹ, không triệu chứng đến suy đa phủ tạng và tử vong. Mức độ 

trầm trọng của bệnh phụ thuộc vào loại vi khuẩn gây bệnh, tình trạng bệnh lý nền của bệnh nhân và đặc biệt 

là sự chậm chễ trong chuẩn đoán hay điều trị. Ở Việt Nam, hiện tại thông tin về sự lưu hành và phân bố của 

các bệnh Rickettsia, sốt mò và sốt Q còn rất hạn chế. Mặc dù trước đây đã có một vài báo cáo, song vẫn 

chưa có một nghiên cứu nào đề cập một cách hệ thống, đầy đủ và toàn diện về các bệnh này. Năm 2018 – 

2019, chúng tôi tiến hành một nghiên cứu hệ thống về bệnh rickettsia, sốt mò và sốt Q tại 27 bệnh viện 

thuộc 26 tỉnh thành của Việt Nam nhằm xác định sự lưu hành và phân bố của bệnh trên phạm vi cả nước. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy sốt mò là bệnh phổ biến nhất trong số các bệnh nhân sốt chưa rõ nguyên nhân 

(473; 25,8%), sốt do bị chét chuột truyền và sốt phát ban ít gặp hơn với tỷ lệ lần lượt là 3,6% và 0,5%. Lần 

đầu tiên, sốt Q được báo cáo và mô tả tại Việt Nam với 26 ca bệnh, chiếm 1,4%. Các ca bệnh Rickettsia, sốt 

mò và sốt Q phân bố rải rác ở hầu khắp các tỉnh thành, trong đó tập trung tại Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh và Sóc Trăng.

Từ khóa: Rickettsiaceae, rickettsia, sốt mò, sốt Q.

RICKETTSIACEAE VÀ COXIELLACEAE: QuÁ KHỨ - HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung

Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Nhóm nghiên cứu Đại học Y Hà Nội & Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

CHUYÊN ĐỀ: &TRUYỀN NHIỄM  CÁC BỆNH NHIỆT ĐỚI
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CHUYÊN ĐỀ: NGOẠI - SẢN - GÂY MÊ HỒI SỨC

Ghép tạng là phương pháp điều trị tối ưu cho những bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối, là thành tựu y 

học của thế kỉ 20. Tiêu chuẩn và hiến, ghép tạng từ người hiễn chết não được thực hiện từ năm 1968 tại đại 

học Harvard, và được đưa vào luật lấy, hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và lấy, hiến xác năm 2006. 

Trong cả quy trình ghép tạng nói chung và ghép gan nói riêng thì tạng được lấy là quan trọng nhất, quyết 

định thành công của ca ghép Quy trình lấy tạng thường có sự phối hợp của nhiều kip mổ khác nhau: tiêu hóa, 

tim mạch, tiết niệu. Tuy nhiên do tính chất thường gặp, phần lớn các trường hợp lấy tạng đều có lấy gan và 

thận, và do các phẫu thuật viên chuyên khoa tiêu hóa hiện. Bài trình bày giới thiệu quy trình chẩn đoán chết 

não, quy trình hồi sức tạng, kĩ thuật lấy, ghép tạng từ người hiến chết não, và những điều kiện cần chuẩn bị 

cho ghép tạng từ người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Bạch Mai.

Từ khóa: Chết não, ghép gan, ghép tạng.

CHẾT NÃO VÀ GHÉP GAN TỪ NGƯỜI HIẾN CHẾT NÃO

Đặng Kim Khuê

Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật Tụy

Bệnh viện Bạch Mai

Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và cột sống đã có những bước tiến vượt bậc trong những thập niên 

vừa qua. Từ những phương tiện phẫu thuật cơ bản và các phương pháp phẫu thuật kinh điển nhất, đến nay 

nhiều công nghệ, dụng cụ và vật liệu mới được ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành nhằm tăng độ chính 

xác, sự an toàn, cải thiện chức năng và hồi phục sớm hơn. Hướng đi hiện tại đang mang lại hiệu quả trong 

lĩnh vực chuyên ngành chấn thương chỉnh hình cột sống và hứa hẹn một tương lai phát triển mới tươi sáng 

hơn. 

Từ khóa: chấn thương chỉnh hình, cột sống, bối cảnh tương lai.

PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG: 

HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Hoàng Gia Du, Hà Đức Cường, Nguyễn Văn Trung, 

Vũ Xuân Phước, Nguyễn Đức Hoàng

Khoa Chấn thương chỉnh hình & Cột sống

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: NGOẠI - SẢN - GÂY MÊ HỒI SỨC
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CHUYÊN ĐỀ: NGOẠI - SẢN - GÂY MÊ HỒI SỨC

Chiến lược tăng cường phục hồi sau phẫu thuật (ERAS; enhanced recovery after surgery) ra đời cách 

đây khoảng 20 năm và liên tục phát triển dựa trên sự hiểu biết ngày càng sâu rộng hơn về sinh lý bệnh của 

quá trình phục hồi sau phẫu thuật mà hạt nhân là mô hình tiếp cận thống nhất với sự tham gia của nhiều 

chuyên khoa (các chuyên khoa hệ ngoại, gây mê hồi sức, dinh dưỡng, phục hồi chức năng…). Kết quả áp 

dụng ERAS trong nhiều loại phẫu thuật khác nhau đến nay là rất khả quan với việc giảm thời gian nằm viện 

và các biến chứng liên quan, trong khi không làm tăng tỷ lệ tái nhập viện. Tuy nhiên, tồn tại một số thách 

thức, bao gồm cải thiện việc áp dụng các bằng chứng khoa học hiện có, tập trung hơn vào các vấn đề phục 

hồi sau xuất viện và cải tiến thiết kế các nghiên cứu về ERAS trong tương lai. Tuy nhiên, những thách thức 

quan trọng nhất là cần có hiểu biết và kiểm soát tốt hơn các đáp ứng sinh lý bệnh không mong muốn sau 

phẫu thuật với hậu quả là nguy cơ rối loạn chức năng cơ quan. Can thiệp ở giai đoạn chu phẫu phải tập trung 

vào những vấn đề chính, bao gồm: đáp ứng viêm và thần kinh thể dịch gây ra bởi tác động phẫu thuật; kiểm 

soát truyền dịch; tối ưu hóa điều trị đau sau phẫu thuật; kiểm soát việc truyền máu và các chế phẩm máu; 

các cơ chế mất dung nạp thế đứng; rối loạn chức năng nhận thức sau phẫu thuật; nguy cơ biến chứng huyết 

khối tắc mạch; cơ chế và phòng ngừa tình trạng liệt ruột sau mổ… Bên cạnh đó, cần tập trung hơn nữa vào 

những rào cản khác nhau đối với việc phục hồi chức năng sau xuất viện và việc lựa chọn phương pháp phục 

hồi chức năng phù hợp cả ở giai đoạn trước và sau phẫu thuật. Những can thiệp trên cần được thực hiện trên 

cơ sở đặc thù với mỗi loại phẫu thuật và trên từng bệnh nhân cụ thể.

Từ khóa: Tăng cường phục hồi, biến chứng sau phẫu thuật, tác động phẫu thuật.

TỔNG QUAN VỀ TĂNG CƯỜNG PHỤC HỒI SAU PHẪU THUẬT (ERAS)

Nguyễn Toàn Thắng

Khoa Gây mê hồi sức

Bệnh viện Bạch Mai

Siêu âm đo khoảng sáng sau gáy ở tuổi thai từ 11 – 14 tuần được sử dụng như một test sàng lọc trước 

sinh có giá trị để phát hiện nguy cơ bất thường NST 13, 18 và 21 . Khoảng sáng sau gáy (KSSG) là một vùng 

thưa âm vang sau gáy thai, giới hạn phía trước bởi phần mềm sau cột sống, phía sau là da thai nhi. Đây là 

một tổ chức sinh lý xuất hiện ở tuổi thai 12 – 14 tuần, tồn tại tạm thời và biến mất một cách tự nhiên sau 14 

tuần. Tăng khoảng sáng sau gáy là khi giá trị KSSG đo được nằm trên đường percentile thứ 95. Theo nhiều 

tác giả, gọi là tăng KSSG khi giá trị KSSG từ 3mm trở lên, KSSG càng dày thì nguy cơ bất thường NST của 

thai càng cao. Mặt khác, gần đây các tác giả trên thế giới cũng nhận thấy có sự liên quan giữa tăng KSSG với 

các bất thường tim và mạch máu lớn (Muller 2007) Một nghiên cứu của A.Atzei tại Anh trên 6921 thai ghi 

nhận có sự liên quan giữa tăng KSSG > 3,5mm với bất thường tim thai, ngay cả ở những thai có bộ NST bình 

thường . Tăng KSSG còn được ghi nhận như dấu hiệu gợi ý chẩn đoán sớm duy nhất trong một số bất thường 

NST hiếm gặp như bệnh lý ba NST số 10 không hoàn toàn . Cho đến nay, siêu âm đo KSSG là một trong 

những test sàng lọc trước sinh phổ biến nhất được áp dụng ở các trung tâm chẩn đoán trước sinh trên toàn 

thế giới.

Từ khóa: Khoảng sáng sau gáy, sàng lọc trước sinh.

VAI TRÒ KHOẢNG SÁNG SAU GÁY TRONG THỜI ĐẠI SÀNG LỌC 

TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN

Nguyễn Cảnh Chương

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
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Thế giới mỗi năm có khoảng trên 90 triệu cặp đôi vô sinh, hiếm muộn, cần được can thiệp bằng các 

kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản và 3% các em bé có dị tật bẩm sinh, phần lớn do đột biến gen hoặc mắc các bệnh lý 

di truyền. Từ năm 1978, khi em bé Louis Brown ra đời bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trưởng thành và sinh 

con như những phụ nữ bình thường, y học về Hỗ trợ sinh sản được ứng dụng mạnh dạn hơn, ngày càng hiệu 

quả, ít tác dụng phụ, tỷ lệ thành công trung bình từ 50 - 70%, tăng hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu là dưới 

20%.Các kỹ thuật công nghệ sinh học những năm gần đây đã và đang phát triển mạnh mẽ, cùng với việc 

nuôi cấy phôi nang thành công, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được chất lượng phôi trước khi chuyển 

vào tử cung bằng việc loại bỏ phôi mắc một số bệnh lý di truyền, các phôi lệch bội nhiễm sắc thể trước khi 

đưa vào tử cung. Thậm chí, chúng ta có thể can thiệp sửa chữa các gen bị lỗi, thay đổi các bệnh lý di truyền 

nghiêm trọng thuộc các cấu trúc gen trong nhân và ngoài nhân (ty thể). Tuy nhiên, bên cạnh các tiến bộ 

chúng ta sẽ trở thành những người vi phạm đạo đức y học, có lỗi với nhân loại khi chúng ta lạm dụng công 

nghệ Hỗ trợ sinh sản để: Lựa chọn giới tính? Sửa chữa gen tùy tiện? Nhân bản các tế bào lỗi? Tạo giống nòi 

nhân tạo? Do vậy, đứng trước các công nghệ tiên tiến trên thế giới, chúng ta phải lựa chọn công nghệ đúng 

mục đích, có kiểm soát chặt chẽ để tránh được các hệ lụy không mong muốn.

Từ khóa: Hỗ trợ sinh sản.

CẬP NHẬT CÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN, ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN VỌNG

Nguyễn Thị Vân Anh

Đơn vị Hỗ trợ sinh sản - Khoa Phụ Sản

Bệnh viện Bạch Mai

Đặt vấn đề: Phẫu thuật tim hở nội soi toàn bộ không có rô bốt hỗ trợ lần đầu tiên được thực hiện thành 

công tại Việt Nam. Nghiên cứu đánh giá kết quả và những kinh nghiệm ban đầu. Đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu: Từ 5/2016 đến 5/2019: 220 bệnh nhân được phẫu thuật tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện E với 

các bệnh lý: thông liên nhĩ lỗ thứ phát, thông sàn nhĩ thất bán phần, u nhầy nhĩ trái, u nhầy nhĩ phải, thông 

liên thất, mở rộng đường ra thất phải, màng ngăn nhĩ trái, u mỡ thất phải. Phương pháp phẫu thuật: Tuần 

hoàn ngoài cơ thể được thiết lập qua bó mạch đùi và tĩnh mạch cảnh trong phải. Dụng cụ phẫu thuật đặt qua 

các lỗ trocars 5 - 15mm. Kết quả: Thành công kỹ thuật 218 bệnh nhân; 1 chuyển nội soi hỗ trợ mở nhỏ ngực 

phải, 1 chuyển mở xương ức Tai biến: 2 ca rách tĩnh mạch chủ trên, 2 ca rách động mạch phổi phải (được xử 

lý dưới nội soi).Thời gian mổ: 228,2  48,4 phút (Min 120 - Max 510); thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể 123,2 

38,7 phút (Min 50 - Max 385 ). Các bệnh nhân được rút nội khí quản trước 10h. Kết luận: Phẫu thuật tim hở 

nội soi toàn bộ không có rô bốt hỗ trợ thực hiện được ở một số các bệnh tim có thương tổn không phức tạp. 

Phương pháp có ưu điểm ít sang chấn, thời gian hậu phẫu ngắn, bình phục sớm, tỷ lệ biến chứng thấp. Tuy 

nhiên đòi hỏi nhóm phẫu thuật có kinh nghiệm với phẫu thuật tim ít xâm lấn và lựa chọn bệnh nhân chặt chẽ.

 Từ khoá: Nội soi toàn bộ, mổ tim hở, rô bốt.

PHẪU THUẬT TIM HỞ NỘI SOI TOÀN BỘ KHÔNG CÓ RÔ BỐT: 

NHỮNG KINH NGHIỆM ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ TRIỂN VỌNG

Nguyễn Công Hựu

Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E
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Ung thư phổi là ung thư thường gặp nhất trên thế giới và vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu 

trong các bệnh lý ung thư theo tính toán có khoảng 1,35 triệu ca tử vong hàng năm do bệnh lý này. Phẫu 

thuật vẫn là phương pháp điều trị lựa chọn ưu tiên cho ung thư phổi giai đoạn sớm. Ca phẫu thuật điều trị ung 

thư phổi đầu tiên được tiến hành từ những năm 1933 bởi Graham. Từ đó đến nay, trải qua nhiều giai đoạn 

phát triển nhờ những tiến bộ trong các nghành khoa học cơ bản cũng như cải tiến về trang thiết bị dụng cụ, 

kỹ thuật truyền dẫn hình ảnh..., phẫu thuật điều trị ung thư phổi đã có những bước phát triển vượt bậc. Báo 

cáo này khái quát lại một số tiến bộ nổi bật gần đây trong lĩnh vực phẫu thuật điều trị ung thư phổi như: 

Những tiến bộ về lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật; Những tiến bộ trong định vị đánh dấu dẫn đường cho phẫu 

thuật; Những tiến bộ về phương pháp tiếp cận; Những tiến bộ về phương pháp gây mê và giảm đau. Những 

tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân giúp phẫu thuật ngày càng 

đạt hiệu quả cao, đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị ung thư phổi. 

Từ khóa: Ung thư phổi, phẫu thuật ung thư.

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI

Ngô Gia Khánh

Khoa Phẫu thuật Lồng ngực

Bệnh viện Bạch Mai

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn "già hóa dân số" từ năm 2011 và là một trong các quốc 

gia có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Bệnh nhân cao tuổi trải qua phẫu thuật ngày càng nhiều, tuy 

nhiên đây cũng là nhóm bệnh nhân có sự không đồng nhất về chức năng và hoạt động sống cơ bản. Biến 

chứng sau phẫu thuật vẫn là nguyên nhân đáng kể làm tăng chi phí và thời gian nằm viện. Từ trước tới nay có 

rất nhiều công cụ để đánh giá ảnh hưởng của tiền phẫu với kết cục điều trị sau phẫu thuật, như: thang điểm 

ASA, thang điểm đa bệnh lý Charlson, thang điểm sàng lọc dinh dưỡng NRS, tình trạng đơn bệnh lý, … Suy 

yếu (Frailty) được coi là nền tảng của y học lão khoa, là yếu tố nguy cơ chính làm tăng nguy cơ tử vong, biến 

chứng phẫu thuật, thời gian nằm viện và hoạt động chức năng. Đánh giá tình trạng suy yếu và mối liên quan 

giữa suy yếu ở bệnh nhân cao tuổi với kết cục điều trị sau phẫu thuật là cần thiết, nhằm “Giúp bác sỹ gây mê 

tìm ra công cụ sàng lọc, phối hợp với bác sỹ phẫu thuật đưa ra quyết định phẫu thuật, tiên lượng điều trị, biện 

pháp phòng ngừa yếu tố liên quan, trên bệnh nhân cao tuổi, giúp giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và chi phí 

cho xã hội”

 Từ khoá: Người cao tuổi, suy yếu, biến chứng sau phẫu thuật.

LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG SUY YẾU (FRAILTY) & KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ 

SAU PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI

Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Toàn Thắng

Khoa gây mê hồi sức - Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: NGOẠI - SẢN - GÂY MÊ HỒI SỨC

126 127



CHUYÊN ĐỀ: NGOẠI - SẢN - GÂY MÊ HỒI SỨC

Ung thư vùng quanh bóng Vater các khối u xuất phát từ ống tụy, phần thấp đường mật, bóng Vater và 

tá tràng, trong đó ung thư đầu tụy là phổ biến nhất (PDAC) khoảng 44000 ca ở Mỹ. Cắt khối tá tụy là phương 

pháp điều trị triệt căn với tỉ sống sau 5 năm còn thấp, dao động từ 20% đối với ung thư đầu tụy đến 50% với 

ung thư tá tràng. Cắt khối tá tụy lần đầu được báo cáo bởi PTV người Ý là Alessandro Codivilla năm 1989 và 

được cải tiến bởi Walter Kausch năm 1912. Allen Whipple hoàn thiện kỹ thuật trong một thì mổ năm 1940. 

Có hai kỹ thuật mổ là cắt khối tá tụy + cắt hang vị và cắt khối tá tụy + bảo tồn môn vị. Cắt khối tá tụy có thể 

được thực hiện bằng phẫu thuật ít xâm lấn. Nhiều cải tiến kỹ thuật nhằm giảm tỷ lệ biến chứng rò tụy như cải 

tiến kỹ thuật nối tụy – ống tiêu hóa, gia cố miệng nối, dẫn lưu miệng nối tụy, dùng octreotide). Ung thư bóng 

Vater có tiên lượng sống tốt nhất trong các khối u ác tính vùng bóng Vater. Di căn hạch là yếu tố tiên lượng 

đối với khối ung thư. Bệnh nhân được điều trị hóa trị bổ trợ có thời gian sống thêm tốt hơn là không điều trị. 

Cắt khối tá tụy là phẫu thuật lớn, phức tạp. Các cải tiến kỹ thuật, phát triển của gây mê hồi sức, kinh nghiệm 

của phẫu thuật viên, phối hợp điều trị hóa chất đã giảm tỷ lệ tai biến và biến chứng, tử vong và kéo dài thời 

gian sống thêm có ý nghĩa.

Từ khóa: Cắt khối tá tụy, u vùng bóng Vater, u đầu tụy, u ống mật chủ, u bóng Vater, ung thư.

CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ U VÙNG QUANH BÓNG VATER

(CẬP NHẬT VÀ KINH NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI)

Phẫu thuật mở xương là một kỹ thuật thường gặp trong Răng Hàm Mặt. Những phương tiện mở xương 

kinh điển dễ xảy ra tai biến và để lại nhiều biến chứng. Trong những năm gần đây, với sự phát triển về phẫu 

thuật sử dụng sóng siêu âm (ultrasound surgery) - là một kỹ thuật mở xương mới sử dụng siêu âm trong 

phẫu thuật mở xương để hạn chế được tai biến, giảm biến chứng và tăng khả năng hồi phục sau lành thương. 

Nguyên lý hoạt động của máy Piezosurgery: Nguyên lý của phẫu thuật siêu âm tạo sự khuếch đại các dao 

động để truyền ra đầu dẫn tạo lực cắt trên mô xương. Mức năng lượng thấp sử dụng cho điều trị tủy răng. 

Mức năng lượng trung bình làm sạch và làm nhẵn bề mặt xương. Mức năng lượng cao để mở xương trong 

phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật tạo hình xương. Chỉ định của phẫu thuật siêu âm trong phẫu thuật mở 

xương: Trong phẫu thuật răng – xương ổ răng; Trong cấy ghép Implant; Trong phẫu thuật nâng xoang hàm 

trên; Trong phẫu thuật xương hàm mặt. Việc tiếp cận kỹ thuật mới – sử dụng siêu âm trong phẫu thuật mở 

xương để hạn chế được tai biến, giảm biến chứng và tăng khả năng hồi phục sau lành thương là nhu cầu thiết 

thực trong can thiệp phẫu thuật hiện nay. 

 Từ khóa: Phẫu thuật sử dụng siêu âm, phẫu thuật tạo hình xương.

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT SỬ DỤNG SIÊU ÂM 

TRONG PHẪU THUẬT RĂNG HÀM MẶT

Trịnh Hồng Mỹ

Khoa Răng Hàm Mặt

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: NGOẠI - SẢN - GÂY MÊ HỒI SỨC

Trần Quế Sơn, Trần Hiếu Học, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Bích

Bộ môn Ngoại - Đại học Y Hà Nội

Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Bạch Mai
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Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện đang là gánh nặng lên sức khỏe, kinh tế và xã hội, mặc dù đã có rất 

nhiều các phương pháp từ điều trị không thuốc đến có thuốc được áp dụng. Trong các phương pháp điều trị 

tái tạo, liệu pháp tế bào gốc được coi là hướng đi mới, đầy triển vọng trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính. Trong đó, tế bào gốc trung mô (MSC) được thấy có khả năng ức chế đáp ứng viêm bất thường của 

bệnh, ức chế quá trình chết theo chương trình của tế bào phổi và yếu tố dịch thể do MSC tiết ra giúp cân 

bằng protease - kháng protease, giảm stress oxy hóa, từ đó, giúp giảm quá trình xơ hóa, giảm viêm, giảm 

tiết nhày và sửa chữa nội mô – biểu mô phổi. Tế bào gốc trung mô có thể phân lập được từ tủy xương, mô 

mỡ, máu cuống rốn, máu ngoại vi… Những ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

bước đầu cho thấy an toàn và có cải thiện về mức độ khó thở, khả năng gắng sức, giảm đợt cấp. Chính vì thế, 

liệu pháp tế bào gốc mang lại hy vọng làm chậm tiến triển của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và cải thiện 

chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Từ khóa: Tế bào gốc, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD.

ĐIỀU TRỊ TẾ BÀO GỐC TRONG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

Đo thể tích ký thân là một phương pháp thăm dò chức năng hô hấp hoàn chỉnh hơn so với hô hấp ký 

thông thường. Đo thể tích ký thân dựa trên nguyên lý của định luật Boyle, ngoài việc đo được các thể tích 

phổi động phương pháp này được sử dụng để đo các thể tích phổi tĩnh như dung tích toàn phổi (TLC), dung 

tích cặn chức năng (FRC) sức cản đường thở (Raw) và khả năng khuyếch tán khí CO (DLCO, KCO) của phổi 

mà các máy đo hô hấp ký thông thường không thực hiện được. Đây là một kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa 

và được sử dụng rộng rãi trong các khoa Hô hấp, các khoa bệnh phổi nghề nghiệp, các trung tâm giám định 

y khoa…nhưng nó đòi hỏi phải có thiết bị, kỹ thuật viên, bác sỹ chuyên khoa và sự hợp tác của bệnh nhân. 

Kết quả đo thể tích ký thân sẽ giúp chẩn đoán rối loạn thông khí hạn chế ở bệnh nhân mắc các bệnh phổi hạn 

chế (bất thường khung xương lồng ngực, bệnh lý phổi kẽ, bệnh phổi nghề nghiệp…), khẳng định rối loạn 

thông khí hỗn hợp, sự căng phồng phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản…Phương 

pháp thăm dò chức năng hô hấp bằng đo thể tích ký thân có vai trò quan trọng trong chẩn đoán, theo dõi và 

đánh giá hiệu quả điều trị các bệnh hô hấp. 

Từ khóa: Phế thân ký, body - plethysmography.

VAI TRÒ CỦA PHẾ THÂN KÝ TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Chu Thị Hạnh

Trung tâm Hô Hấp

Bệnh viện bạch Mai

Phan Thu Phương

Trung tâm Hô hấp

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: HÔ HẤP
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Nội soi phế quản siêu âm (Endobronchial ultrasound - EBUS) là một kỹ thuật cơ bản kết hợp nội soi 

phế quản và siêu âm đang được phát triển rộng trên thế giới. Nội soi phế quản siêu âm sinh thiết hút xuyên 

thành phế quản (Endobronchial Ultrasound - guided Needle Aspiration - EBUS - TBNA) là kỹ thuật cho phép 

sinh thiết tổn thương trung thất an toàn và chính xác, trở thành một kỹ thuật Golden – standard đối với xét 

nghiệm khối trung thất các loại. Gần đây, Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai cũng bắt đầu triển khai thực 

hiện kĩ thuật EBUS và đã mang lại kết quả khả quan ban đầu. EBUS - TBNA là kỹ thuật có độ an toàn cao vì 

khi sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm, nên thường tỷ lệ biến chứng là dưới 1%. EBUS - TBNA có chỉ định cho 

các tình trạng cần lấy bệnh phẩm của tổn thương xung quanh khí quản và phế quản để chẩn đoán, lấy được 

nhiều bệnh phẩm nên không những đánh giá về tế bào học mà còn có thể đánh giá mô bệnh học, điều này 

rất quan trọng với ung thư phổi khi cần phân biệt giai đoạn để chỉ định phẫu thuật. Độ nhạy đối với tổn thương 

liên quan ung thư phổi là thường hơn 80%, và những bệnh lành tính như lao hạch, sarcoidodis cũng được 

chẩn đoán với tỷ lệ cao. Tóm lại, EBUS – TBNA đang triển khai ở trung tâm hô hấp là một kỹ thuật phổ biến 

để lấy bệnh phẩm khối trung thất trên thế giới, và có đặc trưng ít xâm lấn và chính xác. 

 Từ khóa: Nội soi phế quản, EBUS, TBNA, Hạch trung thất.

VAI TRÒ CỦA NỘI SOI PHẾ QUẢN SIÊU ÂM 

TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC KHỐI TRUNG THẤT

Đặt vấn đề: Tỷ lệ lớn các Bệnh nhân COPD luôn cảm thấy khó thở ở các mức độ bệnh khác nhau, 82% 

BN COPD vẫn còn cảm thấy khó thở khi đang được điều trị duy trì. Mức độ khó thở tăng dần trong khi bệnh 

nhân đi bộ ngay cả ở nhóm BN GOLD 1 và 2. Bệnh nhân COPD thường hạn chế hoạt động thể chất của họ để 

giúp giảm thiểu tình trạng khó thở, do vậy làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Khó thở cũng tác động 

trực tiếp lên các sinh hoạt đời thường của bệnh nhân… Và theo một nghiên cứu 36% bệnh nhân muốn được 

điều trị tốt hơn so với các điều trị hiện tại để giảm các triệu chứng khó chịu này. Mặc dù được điều trị đầy đủ, 

tuy nhiên tốc độ suy giảm chức năng phổi vẫn suy giảm rõ rệt hằng năm. Đặc biệt tốc độ này xuất hiện ở 

những bệnh nhân giai đoạn sớm của bệnh. Do vậy cần phải tối ưu hóa điều trị ngay từ khi bệnh mới ở giai 

đoạn sớm. Các BN COPD có nguy cơ cao mắc các đợt cấp từ đó giảm chất lượng cuộc sống, tăng nguy cơ 

nhập viện từ đó bệnh diễn tiến nhanh và dẫn đến tăng tỷ lệ tử vong. Khó thở ở người cao tuổi ảnh hưởng đến 

động tác hít các loại thuốc khác nhau ảnh hưởng đến kết quả kiểm soát triệu chứng. Vì vậy, chúng ta phải lưu 

ý khi chọn dụng cụ hít thích hợp và hướng dẫn kỹ cho bệnh nhân. Giúp bệnh nhân sử dụng được dụng cụ 

thuốc và thực hiện được các kỹ thuật hít thuốc đúng và đủ liều thuốc sẽ làm tăng hiệu quả điều trị. Những 

điểm nội dung chính của báo cáo: Đại cương về COPD; Kiểm soát triệu chứng, nâng cao chất lượng cuộc 

sống; Duy trì, ngăn chặn tốc độ suy giảm chức năng phổi; Tăng cường khả năng vận động cho bệnh nhân; 

Giảm nguy cơ đợt cấp; Lựa chọn dụng cụ hít phù hợp cho bệnh nhân COPD. Kết luận: Những gánh nặng cần 

theo dõi và điều trị cho bệnh nhân COPD; Kiểm soát triệu chứng: 80% bênh nhân COPD luôn có cảm giác 

khó thở và mất chức năng phổi xuất hiện ở những giai đoạn sớm của bệnh; Nâng cao chất lượng cuộc sống: 

BN GOLD 2 bắt đầu giảm khả năng vận động nhiều. Khó thở tác động đáng kể tới hoạt động hằng ngày của 

BN COPD và các BN mong muốn các triệu chứng của mình thuyên giảm; Bệnh nhân có nguy cơ đợt cấp 

thường xuyên làm cho tình trạng bệnh nặng hơn; Bệnh nhân COPD thường có lực hít kém, do vậy cần theo 

dõi kỹ thuật sử dụng các dụng cụ và kỹ thuật hít của bệnh nhân để nâng cao hiêu quả điều trị; Dạng thuốc tác 

dụng kéo dài LAMA/LABA là nền tảng trong điều trị duy trì BN COPD. Trong đó phối hợp 

tiotropium/olodaterol đã có những bằng chứng giúp bệnh nhân kiểm soát được các yếu tố cần thiết cho điều 

trị: giảm khó thở, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường khả năng vận động, giảm đợt cấp; Respimat 

là dạng dụng cụ hít giúp thuốc phân phối thuốc sâu vào phổi, giảm lắng đọng ở hầu họng và độc lập với khả 

năng hít vào của bệnh nhân.

Từ khóa: COPD, kiểm soát triệu chứng, chất lượng cuộc sống, LAMA/LABA, respimat, 

tiotropium/olodaterol.

KIỂM SOÁT TRIỆU CHỨNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

CUỘC SỐNG CHO BỆNH NHÂN COPD

Nguyễn Đình Tiến

Bệnh viện Trung ương Quân đội108

Masao Hashimoto

National Center for Global Health and Medicine (NCGM) - Tokyo - Nhật Bản

CHUYÊN ĐỀ: HÔ HẤP

134 135



CHUYÊN ĐỀ: HÔ HẤP

13

Ung thư xâm lấn khí phế quản gây chít hẹp đường thở trung tâm là biến chứng nặng gặp ở 20 - 30% 

các trường hợp ung thư phổi và 1 - 4% các trường hợp ung thư ngoài phổi di căn; biểu hiện bởi tình trạng khó 

thở, suy hô hấp, ho máu, rò khí quản thực quản, nhiễm trùng phổi tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất 

lượng cuộc sống của bệnh nhân. Các trường hợp này thường không còn chỉ định phẫu thuật. Nội soi phế 

quản can thiệp là biện pháp điều trị có hiệu quả có thể giải quyết được tình trạng tắc nghẽn đường thở, cải 

thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, phối hợp với hóa xạ trị và các biện pháp chăm sóc giảm nhẹ 

khác. Các kỹ thuật trong nội soi phế quản can thiệp gồm có: nội soi phế quản ống cứng, đốt điện đông cao 

tần, nong khí phế quản, liệu pháp laser, áp lạnh, argon plasma, đặt stent khí phế quản. Việc lựa chọn kĩ thuật 

can thiệp phụ thuộc vào tình trạng của người bệnh, mức độ tắc nghẽn đường thở, điều kiện về trang thiết bị, 

kinh nghiệm của bác sĩ làm nội soi can thiệp. 

Từ khóa: Ung thư xâm lấn khí phế quản, nội soi can thiệp. 

NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP - 

GIẢI PHÁP CHO CÁC KHỐI U XÂM LẤN KHÍ PHẾ QUẢN

Xơ phổi vô căn (IPF), là bệnh lý phổ biến trong nhóm bệnh viêm phổi kẽ vô căn, gây ra sự xơ hóa phổi 

tiến triển. IPF gặp cả ở nam giới và nữ > 50 tuổi theo tỷ lệ 2: 1, với tỷ lệ gia tăng rõ rệt theo tuổi. Ở Việt Nam, 

nhóm bệnh lý xơ phổi vô căn còn gặp khó khăn trong chẩn đoán vì bệnh không được chẩn đoán ở giai đoạn 

sớm, bệnh nhân thường đến các cơ sở y tế ở giai đoạn muộn nên rất khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. 

Triệu chứng bệnh xuất hiện trong nhiều tháng đến nhiều năm bao gồm khó thở, ho, nghe phổi có ran nổ. 

Triệu chứng của IPF không đặc hiệu và xuất hiện từ từ nên chẩn đoán IPF cần phải khai thác kỹ tiền sử, bệnh 

sử để xác định yếu tố nguy cơ gây bệnh và phân biệt IPF với các bệnh lý khác. thăm khám thực thể, chụp cắt 

lớp vi tính ngực độ phân giải cao và/hoặc sinh thiết phổi nếu cần là các bước trong chẩn đoán IPF. Mô hình 

hội chẩn đa chuyên khoa cần được áp dụng trên lâm sàng để tăng hiệu quả chẩn đoán và chọn phác đồ điều 

trị tối ưu cho bệnh nhân xơ phổi vô căn. Cho đến nay, IPF vẫn là một bệnh lý chưa có phương pháp điều trị 

khỏi, mục tiêu điều trị IPF là làm chậm quá trình tiến triển bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài thời 

gian sống cho người bệnh. Điều trị bệnh bao gồm thuốc chống xơ hóa, liệu pháp oxy và ghép phổi ở giai 

đoạn muộn của bệnh, phần lớn bệnh nhân tiên lượng xấu, thời gian sống thêm trung bình thường là ngắn.

Từ khóa: xơ phổi vô căn, chẩn đoán và điều trị.

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XƠ PHỔI VÔ CĂN

Phan Thu Phương

Trung tâm Hô hấp

Bệnh viện Bạch Mai

Vũ Văn Giáp

Trung tâm Hô hấp

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: HÔ HẤP
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CHUYÊN ĐỀ: DƯỢC LÂM SÀNG

Dược lâm sàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý an toàn và hiệu 

quả. Bệnh viện Bạch Mai là một trong những Bệnh viện đầu tiên trong cả nước triển khai công tác dược lâm 

sàng và hiện vẫn là Bệnh viện dẫn đầu trong cả nước về công tác dược lâm sàng. Trong vòng 2 năm từ 2018 

đến 2019, dược lâm sàng đã triển khai được các công việc như quản lý sử dụng kháng sinh (giám sát điều trị 

thông qua nồng độ thuốc trong máu với vancomycin, quy trình sử dụng kháng sinh dự trữ colistin), xây dựng 

bản tin thông tin thuốc cho cán bộ y tế và người bệnh, hoạt động Cảnh giác Dược (báo cáo tự nguyện có chủ 

đích, xây dựng bộ trigger tool và ứng dụng sàng lọc kết quả xét nghiệm để phát hiện biến cố bất lợi liên quan 

đến thuốc), ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo hỗ trợ kê đơn thuốc, tham gia xây dựng các hướng 

dẫn điều trị (nhiễm nấm xâm lấn, viêm phổi cộng đồng, dự phòng loét do stress ở bệnh nhân nặng). Các việc 

này được triển khai thuận lợi là do có sự ủng hộ của lãnh đạo Bệnh viện và các đơn vị trong Bệnh viện cùng 

với sự đam mê và nhiệt tình công việc của các dược sĩ với công tác Dược lâm sàng. Thách thức lớn nhất với 

hoạt động sự là không đồng đều về trình độ của các dược sĩ để có thể triển khai công tác Dược lâm sàng 

hiệu quả hơn trên phạm vị toàn Bệnh viện . Định hướng trong thời gian tới sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác dược lâm sàng và triển khai hiệu quả chương trình quản lý kháng sinh cũng như các 

thuốc có chi phí lớn, nguy cơ cao trong Bệnh viện .

Từ khóa: Cảnh giác Dược, hoạt động dược lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai.

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DƯỢC  LÂM SÀNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI: 

THÀNH QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đặt vấn đề: Giám sát nồng độ thuốc trong máu (TDM) đối với vancomycin là một giải pháp quan 

trọng nhằm tối ưu hiệu quả điều trị, hạn chế gia tăng kháng thuốc và giảm thiểu tác dụng không mong muốn. 

Liệu pháp thay thế thận liên tục (CRRT) là can thiệp được sử dụng rộng rãi trong các đơn vị điều trị tích cực 

trên bệnh nhân nặng nhằm loại bỏ các chất nội sinh, điện giải, các chất ngoại sinh độc v.v… ra khỏi máu. 

Tuy nhiên, CRRT với khả năng thải trừ nhiều thuốc nên cũng là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng đạt đích dược động học/dược lực học của kháng sinh. Hiện nay, chưa có sự đồng thuận chính thức về 

chế độ liều và quy trình TDM vancomycin truyền liên tục ở những bệnh nhân nặng có CRRT. Đối 

tượng/phương pháp: 44 bệnh nhân nặng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai từ 2/2019 - 

3/2020, có CRRT và sử dụng vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục. Kết quả: Khảo sát không can thiệp trên 

30 bệnh nhân có CRRT sử dụng vancomycin truyền liên tục trước khi xây dựng được chế độ liều dùng tối ưu. 

Nồng độ vancomycin trung bình sau ngày đầu điều trị là 25,6 ± 9,3 tuy nhiên chỉ 30% bệnh nhân đạt đích 

nồng độ trong khoảng 20 - 30 mg/mL. 14 bệnh nhân có CRRT được áp dụng chế độ liều mới của 

vancomycin truyền liên tục. Chế độ liều mới được xây dựng dựa trên mối tương quan giữa thanh thải 

vancomycin và cường độ lọc CRRT có xét đến chức năng thận tồn dư của người bệnh. Nồng độ vancomycin 

trung bình sau ngày đầu điều trị là 29,8 ± 9,3 trong đó có tới 71,4% bệnh nhân đạt đích nồng độ. Kết luận: 

Có mối tương quan giữa cường độ lọc CRRT và thanh thải vancomycin. Chế độ liều mới của vancomycin 

truyền liên tục cho bệnh nhân CRRT cho thấy tỉ lệ đạt nồng độ đích sau ngày đầu điều trị tăng lên đáng kể. 

Tuy nhiên cần tiếp tục thẩm định với cỡ mẫu lớn hơn để khẳng định khả năng áp dụng phác đồ này.

Từ khóa: Vancomycin, vancomycin truyền liên tục, lọc máu liên tục (CRRT), giám sát nồng độ thuốc 

trong máu (TDM).

HIỆU CHỈNH LIỀU VANCOMYCIN DỰA TRÊN GIÁM SÁT 

NỒNG ĐỘ THUỐC Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU LIÊN TỤC 

TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Vương Mỹ Lượng, Vũ Đình Hòa, Đỗ Thị Hồng Gấm, Đào Xuân Cơ, 

Đặng Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh

Bệnh viện Bạch Mai

Trường Đại học Dược Hà Nội

Nguyễn Quỳnh Hoa

Khoa Dược

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: DƯỢC LÂM SÀNG
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CHUYÊN ĐỀ: DƯỢC LÂM SÀNG

Trước năm 2019, Bệnh viện Bạch Mai chưa có hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng kháng sinh dự 

phòng (KSDP) phù hợp với từng chuyên khoa. Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Mạch máu được lựa chọn là 

khoa thí điểm đầu tiên xây dựng và triển khai quy trình sử dụng KSDP phù hợp với đặc thù của khoa. Quá 

trình thực hiện gồm ba giai đoạn: (1) Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh (2) Đánh giá hiệu quả sử dụng 

KSDP (3) Đánh giá tuân thủ quy trình sử dụng KSDP. Từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2018, có 85 lượt phẫu 

thuật được thực hiện tại khoa trong đó: không có bệnh nhân nào được sử dụng kháng sinh trong vòng 120 

phút trước khi rạch da hoặc ngừng kháng sinh trong vòng 24 giờ sau khi đóng vết mổ; trung vị thời gian 

ngừng kháng sinh sau đóng vết mổ là 6 ngày với hình ảnh kháng sinh sử dụng đa dạng theo hướng kháng 

sinh điều trị. Từ tháng 8/2018 đến tháng 01/2019, 101 bệnh nhân đủ điều kiện sử dụng KSDP, được phân 

ngẫu nhiên thành 2 nhóm: nhóm sử dụng KSDP (52 BN) và nhóm sử dụng kháng sinh thường quy (49 BN) 

với các đặc điểm giữa hai nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ ở nhóm 

dùng KSDP so với nhóm dùng kháng sinh thường quy (lần lượt là 1,9% và 2,0%), khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê. Thời gian nằm viện trung bình sau phẫu thuật và chi phí điều trị cho một đợt phẫu thuật của nhóm 

dùng KSDP ngắn hơn và thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm dùng kháng sinh thường quy (giảm 10 lần về chi 

phí liên quan đến kháng sinh). Từ 02/2019 đến 09/2021, có 661 bệnh nhân có lịch phẫu thuật tại khoa đã 

được chỉ định KSDP. Tỷ lệ tuân thủ quy trình KSDP đạt trên 83% trong giai đoạn triển khai thường quy sau 

đó. Quy trình này đã được tiếp tục nhân rộng cho phẫu thuật xâm lấn phổi trên các bệnh nhân có nguy cơ 

cao. Dựa trên kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình KSDP tại khoa Phẫu thuật 

Lồng ngực, khoa Dược và khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật Tụy đã cùng phối hợp để xây dựng và triển 

khai chương trình KSDP tại khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật Tụy, áp dụng thí điểm trên phẫu thuật nội soi 

cắt túi mật và phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn từ 05/2021. Quy trình đã nhận được sự ủng hộ của các bác sĩ, 

điều dưỡng tại khoa và bước đầu thu được các kết quả tích cực. Quy trình KSDP này được kỳ vọng góp phần 

giảm áp lực kháng sinh không cần thiết, hạn chế gia tăng nguy cơ đề kháng kháng sinh và đảm bảo chi phí – 

hiệu quả trong sử dụng kháng sinh tại các Khoa lâm sàng hệ Ngoại..

Từ khóa: Kháng sinh dự phòng.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHÁNG SINH DỰ PHÒNG: 

KINH NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Việc kê đơn và sử dụng thuốc không hiệu quả và hợp lý là nguyên nhân làm tăng đáng kể chi phí cho 

người bệnh. Do đó, việc đưa công nghệ vào hỗ trợ bác sỹ trong quá trình điều trị bệnh cho bệnh nhân đã 

được áp dụng từ rất lâu trên thế giới. Tại Việt Nam, việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho sử dụng 

thuốc tại các bệnh viện mới chỉ dừng ở phạm vi quản lý hành chính. Phần mềm chuyên ngành y dược hoặc 

phần mềm hỗ trợ kê đơn đã được triển khai và sử dụng ở một số bệnh viện để phát hiện và cảnh báo một số 

vấn đề như tương tác thuốc, trùng dược tính, …. Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu tiên xây dựng phần mềm 

hỗ trợ kê đơn với hệ thống cơ sở dữ liệu mã ATC, tương tác thuốc chống chỉ định phối hợp,… Mặc dù vậy, 

việc sử dụng các phần mềm cũng gây ít nhiều khó khăn cho các bác sĩ khi có độ nhạy rất cao nhưng độ đặc 

hiệu tương đối thấp. Điều này làm cho các bác sĩ lâm sàng thường bỏ qua cảnh báo. Do đó, để cải thiện độ 

đặc hiệu của cảnh báo, nhóm nghiên cứu tiến hành tối ưu hóa phần mềm hỗ trợ kê đơn thông qua việc tích 

hợp thông tin lâm sàng của người bệnh trước khi kịch hoạt cảnh báo. Bên cạnh việc đưa ra các cảnh báo về 

tương tác thuốc, trùng dược tính, … để hỗ trợ cho bác sĩ trong quá trình kê đơn thuốc, phần mềm còn có thể 

cung cấp các thông tin thuốc về lưu ý sử dụng thuốc (thời điểm uống thuốc, thuốc không nên nhai, bẻ, 

nghiền, một số lưu ý đặc biệt) và các báo cáo thống kê về tỷ lệ sử dụng theo từng nhóm thuốc, số đơn gặp 

tương tác thuốc, trùng dược tính. Phần mềm đã được triển khai tại Khoa Khám bệnh, bệnh viện Bạch Mai đã 

cho những kết quả đáng ghi nhận trong việc giảm thiểu tương tác thuốc chống chỉ định. Phần mềm đang tiếp 

tục được duy trì tại khoa Khám bệnh và dự kiến sớm đưa vào triển khai hỗ trợ kê đơn trong điều trị bệnh nhân 

nội trú.

Từ khóa: Phần mềm hỗ trợ kê đơn thuốc, hệ thống mã ATC

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ ĐƠN THUỐC

TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Nguyễn Hoàng Anh

Khoa Dược

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: DƯỢC LÂM SÀNG

Lê Thị Hoàng Hà

Khoa Dược

Bệnh viện Bạch Mai
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CHUYÊN ĐỀ: TAI MŨI HỌNG

Tóm tắt

Bệnh lý viêm mũi xoang thường phối hợp với viêm đường hô hấp dưới với tỷ lệ cao. Mối quan hệ này 

thông qua các cơ chế giải phẫu, sinh lý, thần kinh, đáp ứng hệ thống và rối loạn chức năng biểu mô. Trên 

thực tế, vấn đề này còn chưa được quan tâm đúng mức tại các chuyên khoa như Tai Mũi Họng, Hô hấp, 

Nhi… Nhiều trường hợp bệnh đồng mắc bị bỏ sót từ đó ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Sự cần thiết hiểu rõ 

về mối quan hệ đặc biệt này từ đó có cách nhìn tổng quát để tối ưu hóa chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. 

Bài báo cáo sẽ trình bày mối liên quan giữa các bệnh lý viêm mũi xoang (viêm mũi dị ứng, viêm mũi 

xoang mạn tính) với các bệnh viêm mạn tính đường hô hấp dưới (hen, COPD, giãn phế quản), qua đó hiểu rõ 

về quan điểm “bệnh toàn bộ đường thở”.  

Từ khóa: Viêm mũi xoang, viêm đường hô hấp dưới, COPD

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết qủa phẫu thuật u tuyến cận giáp lành tính. 

Đối tượng: 77 bệnh nhân u lành tính được phẫu thuật từ 03/2010 đến 12/2017. 

Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, mô tả từng ca có can thiệp. 

Kết quả: Nữ nhiều hơn nam (3,5/1), tuổi trung bình 49,32. Lí do khám bệnh chủ yếu mệt mỏi 

(40,26%). Đa số bệnh ở giai đoạn muộn (92,21%). Triệu chứng hay gặp là: mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều 

và đau xương. Tỷ lệ sờ thấy u thấp (22,08%). PTH và canxi máu tăng. Siêu âm, xạ hình, CLVT, MRI phát hiện 

u theo tỷ lệ lần lượt là:  93,51%, 68,83%, 72,73% và 76,12%. Phương pháp phẫu thuật chủ yếu là can thiệp 

tối thiểu kết hợp sinh thiết tức thì và định lượng PTH trong mổ. Hầu hết các triệu chứng được cải thiện, canxi 

máu trở về bình thường hoặc giảm (98,70%). Tỷ lệ thành công là 98,70%.  

Kết luận: U cận giáp lành tính biểu hiện triệu chứng đa dạng, thường ở giai đoạn muộn. Chẩn đoán 

dựa vào định lượng PTH, Canxi máu. Phẫu thuật can thiệp tối thiểu kết hợp sinh thiết tức thì và định lượng 

PTH trong mổ đem lại tỷ lệ thành công cao. 

Từ khóa: U tuyến cận giáp lành tính, canxi máu, phẫu thuật can thiệp tối thiểu.

KINH NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT U TUYẾN CẬN GIÁP LÀNH TÍNH 

TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Lê Công Định

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Bạch Mai

Vũ Trung Lương, Lê Công Định

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Bạch Mai
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Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật u góc cầu tiểu não theo 

đường xuyên mê nhĩ. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp trong thời gian từ 9/2012 đến 10/2021. 58 bệnh 

nhân (BN) tuổi từ 16-71, được chẩn đoán u góc cầu tiểu não (gồm 56 u thần kinh thính giác, 2 u túi nội dịch) 

và phẫu thuật lấy u theo đường mổ xuyên mê nhĩ. 

Kết quả: 27/58 BN (46,6%) lấy được hết khối u. Không có biến chứng tử vong, liệt nửa người, xuất 

huyết não, viêm màng não. Các triệu chứng cơ năng được cải thiện rõ sau 6 tháng: đau đầu 1/58 BN (1,7%), 

chóng mặt 0%, tê bì nửa mặt 13/54 BN (22,4%). Chức năng dây VII ngay sau mổ: không liệt 28 BN (48,2%), 

liệt nhẹ 11 BN (19,6%), liệt nặng 18 BN (32,1%); sau 6 tháng không liệt 32 BN (57,1%), liệt nhẹ 10 BN 

(17,9%), liệt nặng 16 BN (28,6%). 

Kết luận: Đường mổ xuyên mê nhĩ có nhiều ưu điểm như khả năng lấy hết khối u góc cầu tiểu não, 

không có biến chứng tử vong, giảm thiểu các biến chứng nặng và bảo tồn chức năng dây VII. Cần sự phối 

hợp chặt chẽ giữa chuyên khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật thần kinh để thực hiện đường mổ này. 

Từ khoá: U góc cầu tiểu não, đường xuyên mê nhĩ.

Đào Trung Dũng, Lê Công Định, Đồng Văn Hệ

Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Bạch Mai

Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện Việt Đức

PHẪU THUẬT U GÓC CẦU TIỂU NÃO THEO ĐƯỜNG MỔ

 XUYÊN MÊ NHĨ: KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM

https://hoinghikhoahoc.bachmai.edu.vn/
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CHUYÊN ĐỀ: THẤP KHỚP HỌC TIẾP CẬN ĐA CHUYÊN NGÀNH

Bài trình bày nêu tên và đặc điểm một số bệnh cơ xương khớp tự miễn thường gặp tại Việt Nam, trong 

đó có tóm tắt tình hình chẩn đoán và điều trị một số bệnh. Đó là các bệnh: Lupus ban đỏ hệ thống, Xơ cứng 

bì, Viêm khớp dạng thấp, Viêm đa cơ-Viêm da cơ, Viêm khớp cột sống (Spondyloarthritis) bao gồm viêm 

cột sống dính khớp (Ankylosing spondylitis), Đau đa cơ giả thấp khớp kèm viêm động mạch tế bào khổng lồ 

(Polymyalgia rheumatica -giant cell arteritis); Viêm đa sụn tái diễn (Relapsing Polychondritis)…

Chuyên ngành cơ xương khớp Việt Nam với đội ngũ chuyên gia ngày càng lớn mạnh về số lượng và 

hoàn thiện về chất lượng. Từ một khoa khớp nhỏ tại Bệnh viện Bạch mai, nay chuyên ngành cơ xương khớp 

đã trải rộng từ Bắc vào Nam, từ miền núi tới hải đảo. Khoa Cơ Xương Khớp bệnh Viện Bạch mai hiện vẫn là lá 

cờ đầu trong nghiên cứu, quản lý bệnh cơ xương khớp tự miễn nói riêng và bệnh lý cơ xương khớp nói chung.

Các bệnh cơ xương khớp tự miễn tại Việt Nam đều được chẩn đoán và điều trị theo tiêu chuẩn quốc 

gia, dựa trên sự cập nhật của các hiệp hội quốc tế: Hội thấp học Hoa kỳ American College of Rheumatology- 

ACR; Liên đoàn chống thấp khớp học Châu Âu Rheumatology/European League Against Rheumatism- 

EULAR, Hội nghiên cứu về bệnh viêm khớp cột sống quốc tế The Assessment of SpondyloArthritis 

International Society-ASAS)…

Về chẩn đoán, các phương tiện chẩn đoán tại Việt Nam đều ngang tầm quốc tế: các xét nghiệm tự 

miễn với các tự kháng thể, các phương tiện chẩn đoán hình ảnh (XQ, siêu âm, cộng hưởng từ, CT…), mô 

bệnh học, các xét nghiệm gen…

Về điều trị, Việt Nam cũng có đầy đủ các thuốc tương đương với nền y học quốc tế: trong đó các thuốc 

điều trị sinh học đã được chỉ định, được bảo hiểm y tế chi trả 50%, kiểm soát bệnh tốt, nâng cao chất lượng 

cuộc sống, giảm tỷ lệ tàn phế vốn có của bệnh lý cơ xương khớp. 

Sự hợp tác giữa các chuyên ngành sâu đã mang lại hiệu quả cao. Nhiều trường hơp khó đã được chẩn 

đoán. Chúng tôi trình bày một trường hợp khó, hiếm, đã được xác đinh chẩn đoán và đã được đăng trên tạp 

chí Journal of Clinical Rheumatology- JCR: August 22, 2020 -doi: :10.1097/RHU.0000000000001524 

như một minh chứng về tầm vóc khoa học của chuyên ngành. 

Từ khóa: Bệnh cơ xương khớp tự miễn: autoimnune rheumatic.

Viêm khớp dạng thấp là một bệnh khớp viêm mạn tính gây tổn thương chủ yếu các khớp ngoại vi. 

Bệnh diễn biến từ từ gây teo cơ, dính khớp, biến dạng khớp.

Các nghiên cứu đến nay đã chứng minh rằng viêm khớp dạng thấp là bệnh tự miễn do sự mất dung 

nạp miễn dịch. Trong cơ chế bệnh sinh của viêm khớp dạng thấp, các nghiên cứu đã chỉ ra sự tác động qua 

lại phức tạp của các thành phần miễn dịch dẫn đến tình trạng viêm mạn tính tại màng hoạt dịch, sụn khớp, 

xương dưới sụn dẫn đến các tổn thương không hồi phục tại khớp. Tham gia vào đáp ứng tự miễn trong bệnh 

sinh viêm khớp dạng thấp gồm các các tế bào (lympho B, T, đại thực bào...), các cytokine viêm (TNF, IL-6, 

IL-1, IL-17...) cùng với sự tham gia của yếu tố truyền tín hiệu từ ngoài màng tế bào vào trong nhân tế bào 

của JAK/STAT. Đây là những yếu tố đóng vai trò quan trọng đã được ứng dụng trong việc điều trị nhắm đích 

ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trường Đại học Y Hà Nội 

Hội Thấp khớp học Việt Nam

TÌNH HÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP TỰ MIỄN TẠI VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ: THẤP KHỚP HỌC TIẾP CẬN ĐA CHUYÊN NGÀNH

Nguyễn Ngọc Châu

Bệnh viện Quân Y 103 

Học viện Quân Y

MỘT SỐ KHÍA CẠNH MIỄN DỊCH TRONG VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
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Từ khóa: Viêm khớp dạng thấp, Interleukine (IL). JAK/STAT.
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Mục tiêu: Gút là bệnh do rối chuyển hoá lắng đọng các tinh thể urat trong tổ chức hoặc do sự bão hoà 

acid uric trong dịch ngoại bào do hậu quả của tình trạng tăng acid uric trong máu. Nồng độ acid uric trong 

máu bị ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn, tổng hợp và bài tiết ở thận. Triệu chứng lâm sàng của gút là tình trạng 

sưng đau khớp cấp tính, viêm bao thanh dịch và mô tế bào tái phát nhiều lần, viêm khớp mạn tính hạt tophi, 

sỏi urat, bệnh nhận mạn. Bài tổng quan nhằm cập nhật điều trị gut và nêu rõ vai trò của thuốc ức chế men 

xanthy oxidase trong điều trị hạ acid uric máu. 

Kết quả: Để điều trị cơn gút cấp: Colchicine uống, NSAIDs, hoặc glucocorticoids (uống, tiêm nội 

khớp hoặc tiêm bắp) được ưu tiên sử dụng hơn là ức chế IL-1 hay ACTH. Những bệnh nhân đang bị cơn gút 

cấp nhưng không đáp ứng hoặc có chống chỉ định với các thuốc chống viêm thì ưc chế IL-1 là lựa chọn tốt 

hơn là không điều trị. Bệnh nhân nên thay đổi lối sống, hạn chế thức ăn giầu nhân purin, rượu, đồ uống có 

đường fructose. Thuốc hạ acid uric nên bắt đầu trong thời gian cơn gút cấp.. Thuốc ức chế men xanhthyl 

oxidase (allopurinol và febuxostat) vẫn là lựa chọn đầu tay để hạ acid uric. Nồng độ acid uric máu mục tiêu 

≤6.0 mg/dL (357 μmol/l). Colchicine liều thấp hoặc chống viêm giảm đau không steroid liều thấp  có thể dự 

phòng cơn gút tái phát. 

Kết luận: Thuốc ức chế men xanhthyl oxidase vẫn là lựa chọn tối ưu để điều trị hạ acid uric máu

Từ khóa: Gout, uric acid, XOI, điều trị bệnh gút, thuốc ức chế xanthyl oxidase.

Trần Thị Tô Châu

Khoa Cơ Xương khớp

Bệnh viện Bạch mai

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT: 

VAI TRÒ CỦA THUỐC ỨC CHẾ MEN XANTHYL OXIDASE (XOI)

CHUYÊN ĐỀ: THẤP KHỚP HỌC TIẾP CẬN ĐA CHUYÊN NGÀNH

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THOÁI HÓA KHỚP VÀ CỘT SỐNG
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Thoái hóa khớp và cột sống là một bệnh thường gặp ở người cao tuổi, với khoảng 1 trên 7 người 

trưởng thành bị thoái hóa khớp ngoại biên (gối, háng, khớp bàn ngón tay). Bệnh là hậu quả của quá trình lão 

hóa các thành phần của khớp hay cột sống, phối hợp bởi nhiều yếu tố như tuổi, cấu trúc khớp, yếu tố di 

truyền, yếu tố chấn thương, cơ học, viêm tại chỗ, yếu tố chuyển hóa, quá trình thay đổi về sinh hóa cũng như 

tế bào trong khớp và cột sống. Triệu chứng của bệnh thoái hóa khớp và cột sống nổi bật là đau khớp và cột 

sống với tính chất cơ học. Xquang thường quy vẫn được coi là phương tiện để chẩn đoán xác định thoái hóa 

khớp và cột sống với 3 dấu hiệu cơ bản trong thoái hóa: hẹp khe khớp, đặc xương dưới sụn và gai xương. Các 

phương tiện chẩn đoán hình ảnh ngày càng thể hiện vai trò to lớn trong chẩn đoán bệnh, đặc biệt là chẩn 

đoán sớm, cũng như đánh giá giai đoạn và các biến chứng của bệnh. Chẩn đoán thoái hóa các khớp ngoại 

biên có tiêu chuẩn rõ ràng trong khi thoái hóa cột sống chưa có tiêu chuẩn thống nhất. Điều trị thoái hóa 

khớp và cột sống hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào giảm triệu chứng đau, tối ưu hóa chức năng vận động 

và tu sửa các tổn thương ở khớp và cột sống, với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. 

Để đạt được mục tiêu điều trị tốt cần phải có chiến lược điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa như cơ xương 

khớp, phục hồi chức năng, tư vấn nghề nghiệp, tâm lý học và phẫu thuật chỉnh hình. 

Từ khóa: Bệnh thoái hóa khớp, bệnh thoái hóa cột sống, cập nhật chẩn đoán, cập nhật điều trị.

Bùi Hải Bình

Khoa Cơ Xương khớp

Bệnh viện Bạch mai
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Glucocorticoid là nguyên nhân gây loãng xương thứ phát hay gặp nhất dẫn đến làm tăng nguy cơ 

gãy xương và mắc các bệnh lý kèm theo. Ngay khi bệnh nhân bắt đầu sử dụng glucocorticoid, tình trạng mất 

xương xảy ra nhanh và nguy cơ gãy xương tăng trong vòng vài tháng tuỳ thuộc vào liều glucocorticoid. Có 

nhiều yếu tố liên quan đến loãng xương do glucocorticoid bao gồm: liều glucocorticoid, liều tích luỹ, thời 

gian sử dụng glucocorticoid, đường dùng glucocorticoid, mật độ xương thấp, tuổi cao, BMI thấp, hút thuốc 

lá, tiền sử gãy xương trước đó,…Glucocorticoid gây mất xương thông qua tác động đa cơ chế làm tăng nguy 

cơ gãy xương. Đánh giá nguy cơ gãy xương lâm sàng ban đầu phải được thực hiện càng sớm càng tốt, ít nhất 

là trong vòng 6 tháng tính từ lúc bắt đầu điều trị glucocorticoid kéo dài. Ở các bệnh nhân điều trị 

glucocorticoid với liều tương đương từ 2,5mg prednisolon/ngày trở lên trong vòng ít nhất 3 tháng cần điều trị 

dự phòng bằng Canxi và vitamin D. Chỉ định điều trị các thuốc nhóm bisphosphonate hoặc teriparatide, 

denosumab, raloxifene theo khuyến cáo cho từng đối tượng cụ thể, làm giảm nguy cơ gãy xương. Đánh giá 

lại nguy cơ gãy xương mỗi 12 tháng ở những bệnh nhân sử dụng glucocorticoid kéo dài. Lưu ý giảm liều 

hoặc ngừng glucocorticoid ngay khi có thể. 

Từ khóa: Loãng xương, glucocorticoid .

Phạm Hoài Thu

Đơn vị Cơ xương khớp - Khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

LOÃNG XƯƠNG DO GLUCOCORTICOID
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Nhiễm trùng K. peumoniae đa kháng thuốc là gánh nặng của vấn đề sức khoẻ cộng đồng trên toàn thế 

giới. Đặc biệt, đáng quan ngại hơn là sự gia tăng ngày càng nhiều các chủng K. pneumoniae đề kháng 

carbapenem. K. pneumoniae sinh enzyme K. pneumoniae carbapenemases (KPC), oxacillinase – 48 đã 

được tìm thấy trên phạm vi toàn thế giới. Các chủng sinh enzyme metallo – β – lactamase (NDM) lần đầu 

tiên được phát hiện ở Thuỵ Điển năm 2008 và bây giờ cũng đã lan tràn khắp thế giới. Trong bài tổng quan 

này, chúng tôi tổng hợp lại về vấn đề dịch tễ học phân tử của các chủng K. pnemoniae đề kháng 

carbapenem. Mặc dù tỷ lệ các chủng mang gene mã hoá cho các loại carbapenemase không giống nhau ở 

các vùng địa lý nhưng chúng đều có đặc điểm chung là khả năng lan truyền gene đề kháng nhanh chóng. Sự 

lan truyền gene đề kháng ở các chủng K. pneumoniae làm giới hạn phác đồ điều trị cho các nhiễm trùng 

nặng, tăng gánh nặng bệnh tật, tăng tỷ lệ tử vong. Với những thách thức như vậy, cần có sự phối hợp giám 

sát đề kháng kháng sinh trên phạm vi toàn cầu và có sự chia sẻ dữ liệu về nguồn gốc chủng và kiểu hình đề 

kháng để có thể có được sự tối ưu hoá trong điều trị.

Từ khóa: K. pneumoniae đề kháng carbapenem, dịch tễ học.

Phạm Hồng Nhung

Bộ môn Vi sinh - Đại học Y Hà Nội

Khoa Vi sinh - Bệnh viện Bạch Mai

DỊCH TỄ HỌC PHÂN TỬ CÁC CHỦNG K.PNEUMONIAE 

KHÁNG CARBAPENEM ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP TẾ BÀO ĐUÔI GAI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐA U TỦY XƯƠNG
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Sự ra đời của phương pháp cấy ghép tế bào gốc và các tác nhân mới đã cải thiện đáng kể khả năng 

sống sót trên bệnh nhân đa u tủy xương. Tuy nhiên bệnh vẫn rất khó chữa khỏi. Hầu hết các bệnh nhân đều 

dẫn tới tình trạng tái phát bệnh hoặc kháng lại các liệu pháp điều trị liệu trước đây. Các phương pháp thay thế 

rõ ràng là cần thiết để kéo dài thời gian sống sót cho bệnh nhân đa u tuỷ xương. Liệu pháp miễn dịch tế bào 

đuôi gai là một công cụ rất hứa hẹn về mặt miễn dịch học trong đa u tuỷ xương. Chúng tôi đã phát triển một 

phương pháp tạo ra các tế bào đuôi gai đủ mạnh với khả năng di chuyển và phân cực Th1 tăng lên để tạo ra 

các tế bào lympho T gây độc tế bào đặc hiệu cho u tủy. Trong kết quả thu được từ giai đoạn đầu của thử 

nghiệm lâm sàng, liệu pháp sử dụng tế bào đuôi gai tự thân trên nhóm bệnh nhân đa u tuỷ xương đã được 

điều trị xuất hiện tái phát hoặc kháng trị cho thấy tính an toàn và hiệu quả đầy hứa hẹn. Bệnh nhân được tiêm 
6 6vào mỗi tuần trong bốn tuần với số lượng tế bào đuôi gai tự thân là 5 x10 hoặc 10 x10 . Thời gian sống sót 

trung bình lên đến 56.6 tháng (28.5 – 130.5). Liệu pháp cũng cho thấy tế bào được dung nạp rất tốt và các 

phản ứng phụ chỉ xẩy ra tại chỗ và mức độ nhẹ. Đáp ứng miễn dịch và cải thiện lâm sàng của bệnh nhân rõ 

rệt. Như vậy có thể nói, liệu pháp sử dụng tế bào đuôi gai trong điều trị đa u tuỷ xương cho thấy tiềm năng 

trong việc cải thiện tình trạng bệnh, thời gian sống sót trên bệnh nhân. Cần có thêm những nghiên cứu, thử 

nghiệm trên quần thể bệnh nhân lớn hơn để chứng minh hiệu quả của phương pháp điều trị.

Từ khóa: Liệu pháp tế bào đuôi gai, điều trị đa u tủy xương.

Nguyễn Trường Chung

Trung tâm Xét nghiệm, Khoa Huyết học - Truyền máu

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

CHUYÊN ĐỀ: CẬN LÂM SÀNG
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Tổng quan và mục tiêu nghiên cứu: Đột biến kháng thuốc NAs đã và đang được nghiên cứu ở các 

bệnh nhân viêm gan mãn tính với ý nghĩa lâm sàng. Mục tiêu của nghiên cứu này là: 1) Khảo sát các đột biến 

kháng thuốc lưu hành ở các bệnh nhân viêm gan mạn tính đang điều trị thuốc NAs tại bệnh viện Bạch Mai và 

2) Mô tả mối liên quan của đột biến kháng thuốc NA với một số dấu ấn sinh học của HBV. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu được thực hiện từ tháng 04/2018 đến tháng 

7/2019 tại bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu xác định đột biến kháng thuốc của HBV ở 98 
3

bệnh nhân người lớn có nồng độ HBV trong huyết thanh >10  IUs/ml, sử dụng phương pháp PCR biến tính ở 

nhiệt độ thấp (COLD-PCR) kết hợp với giải trình tự gen theo phương pháp Sanger  và real-time COLD-PCR 

LNA TaqMan Probe. 

Kết quả: - Bằng kỹ thuật COLD-PCR GTT và RT COLD-PCR LNA đã xác định được các trường hợp 

mang gen đột biến kháng LMV của HBV ở các vị trí rtV207M/L/I, rtS213T, rtL229M, rtM204I; trong đó gặp 

nhiều nhất là  rtV207M. Đặc biệt đột biến kháng LMV tại vị trí rtV207M thường là đột biến đa điểm hoặc kết 

hợp với đột biến tại các vị trí khác như rtS213T và rtL229M. Các trường hợp HBV mang gen đột biến kháng 

ADV xảy ra ở các vị trí rtN238A/T, rtV191I và đa số là các đột biến đơn. Không phát hiện được trường hợp 

nào có đột biến đề kháng với TDF hoặc ETV đơn thuần. Tuy nhiên có hai trường hợp mang đột biến rtM204I 

(rtM204I/V207M/V207I và rtM204I/L229V) là hai đột biến làm giảm hiệu quả của ETV và ADV trong điều trị. 

Có hai đột biến rtL229M/V và rtV191I phát hiện được  bằng kỹ thuật COLD-PCR GTT nhưng  kỹ thuật RT 

COLD-PCR LNA lại không phát hiện được hai đột biến này.

- Không có mối liên quan giữa đột biến kháng thuốc NAs với tình trạng HBeAg/Anti-HBe và lượng 

HBsAg trong huyết thanh cũng như tải lượng HBV. Có sự khác biệt rõ rệt về tính chất đột biến kháng thuốc 

NAs với kiểu gen  của HBV với p < 0,05. Cụ thể là nhóm đề kháng với LMV thì chủ yếu mang kiểu gen  B với 

tỷ lệ 93,18%, chỉ 6,82% là có kiểu gen  C; 100% nhóm đề kháng với ADV mang kiểu gen  C.

Kết luận: Thông tin này góp phần vào quyết định chỉ định loại thuốc phù hợp cho bệnh nhân       

viêm gan B mạn tính ở Việt Nam, giảm thiểu sự thất bại trong điều trị và nguy cơ tiến triển thành xơ gan và 

ung thư gan.

Từ khóa: HBV, đột biến kháng thuốc, COLD-PCR.

Lê Thị Ngân, Trương Thái Phương, Vũ Tường Vân; Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Bích Thảo;

Phùng Bích Thủy , Nguyễn Minh Hằng; Chu Văn Sơn, Nguyễn Thị Vân Anh

Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Trường ĐHKH Tự nhiên

PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC NUCLEOSIDE ANALOGS CỦA HBV 

TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2017-2018 ẢNH HƯỞNG THUỐC CEFOXITIN ĐẾN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG CREATININ
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Xét nghiệm định lượng nồng độ creatinin trong máu được phân tích thông qua 2 phương pháp chính 

là phương pháp enzym và phương pháp động học Jaffe. Cho đến hiện tại thì phương pháp xét nghiệm Jaffe 

vẫn là phương pháp sử dụng phổ biến nhất tại nhiều phòng xét nghiệm. Phương pháp dựa trên nguyên lý 

phản ứng của creatinin với axit picric trong môi trường pH kiềm tạo thành sản phẩm màu. Nồng độ 

creatinine trong mẫu được xác định bằng phương pháp đo quang tỷ lệ thuận với độ hấp thụ quang phức hợp 

màu sản phẩm phản ứng. Ưu điểm của phương pháp Jaffe là đơn giản và chi phí thấp tuy nhiên nhược điểm 

của nó là tính đặc hiệu thấp hơn, dễ bị nhiễu bởi các chất hoá học so với phương pháp enzym. Trong các 

loại thuốc tác động  gây nhiễu đến kết quả xét nghiệm creatinin huyết thanh, cefoxitin là kháng sinh thuộc 

nhóm cefalosporin thế hệ 2, là loại kháng sinh phổ rộng, thường được sử dụng trên lâm sàng. Tại khoa Hoá 

sinh – Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi đã gặp 1 số trường hợp cefoxitin gây ra sai số nghiêm trọng cho kết 

quả xét nghiệm định lượng creatinin máu theo phương pháp Jaffe. Bài báo cáo trình bày một trường hợp 

nhiễu do cefoxitin điển hình và 1 số kết quả nghiên cứu trên invivo và invitro được chúng tôi tiến hành để 

đánh giá mức độ ảnh hưởng của thuốc đến kết quả xét nghiệm creatinin máu, từ đó đưa ra các kiến nghị 

phù hợp. 

Từ khóa: Phương pháp xét nghiệm Jaffe, cefoxitin, định lượng nồng độ creatinin.

Trần Văn Chức, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Kiều Hoa

Khoa Hoá Sinh

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: CẬN LÂM SÀNG
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 Đặt vấn đề: Hệ thống hỗ trợ oxy qua qua màng ngoài cơ thể (ECMO) là thiết bị hỗ trợ tim – phổi, 

ECMO lấy máu ra từ hệ thống mạch máu lớn và trả máu về hệ thống mạch máu cơ thể nhờ một bơm ly tâm. 

Kỹ thuật ECMO ngày càng phát triển trong những năm gần đây và là một công cụ hưu ích để điều trị các 

bệnh nhân suy hô hấp tuần hoàn kháng trị không đáp ứng với các biện pháp điều trị thường quy. Theo dữ liệu 

ELSO, có trên 24000 ca ECMO trong năm 2019. Nội dung: Năm 2009, ECMO đã chứng minh giúp cải thiện 

tiên lượng ở các bệnh nhân cúm AH1N1. Nghiên cứu CESAR ở bệnh nhân ARDS cho thấy nhóm được can 

thiệp VV ECMO có tỷ lệ tử vong trong vòng 6 tháng thấp hơn mặc dù không có ý nghĩa thống kê (37% vs. 

45%; p = 0.07) và tỷ lệ di chứng trong 6 tháng nhóm điều trị thường quy cao hơn (37% vs. 53%; p 0=0.03). 

Một nghiên cứu khác về ARDS, EOLIA cho kết quả tương tự, tỷ lệ tử vong ở tháng thứ 6 thấp hơn ở nhóm can 

thiệp ECMO tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê (35% vs. 46%; p=0.09). Ở bệnh nhân Covid – 19, ở 1035 

ca cho kết quả 67 ca (6%) còn nằm viện, 311 (30%) ca xuất viện hoặc chuyển đến trung tâm phục hồi chức 

năng và 380 ca (37%) tử vong. VA ECMO là biện pháp hỗ trợ vài ngày hoặc vài tuần cho các bệnh nhân suy 

tuần hoàn có thể kèm theo có suy hô hấp hay không. Các chỉ định chính của VA ECMO là sốc tim, sau phẫu 

thuật tim, rối loạn nhịp nhanh thất dai dẳng và ngừng tuần hoàn. VA ECMO ở các bệnh nhân ngừng tuần 

hoàn đã được áp dụng tăng lên trong những năm gần đây cho kết quả khả quan hơn ở nhóm ngừng tuần 

hoàn trong Bệnh viện tuy nhiên tiên lượng ở các bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện cần có thêm các 

nghiên cứu. Kết luận: ECMO được áp dụng ngày càng nhiều trong các năm gần đây, là một biện pháp hữu 

ích trong điều trị các bệnh nhân suy hô hấp và/hoặc tuần hoàn ở các bệnh nhân người lớn. Giờ đây nhờ sự 

phát triển của trang thiết bị, kinh nghiệm của thầy thuốc, ECMO ngày càng cứu sống được nhiều bệnh nhân 

hơn.

Từ khóa: ECMO, thiết bị hỗ trợ tim phổi.

Bùi Văn Cường, Đào Xuân Cơ

Khoa Hồi sức tích cực

Bệnh viện Bạch Mai

TỔNG QUAN ECMO Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN VAI TRÒ CỦA CÁC “GÓI - BUNDLES” TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC
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 Một gói “bundle” là một nhóm các cấu phần chăm sóc dựa trên bằng chứng “evidence based care 

components” cho một bệnh cụ thể nào đó, khi chúng được thực hiện cùng nhau sẽ cho kết quả tốt hơn nếu 

chúng được thực hiện riêng lẻ. Các gói đã được áp dụng tại các khoa hồi sức tích cực bao gồm: gói nhiễm 

khuẩn huyết “sepsis bundle”, gói viêm phổi Bệnh viện “VAP bundle”, gói nhiễm khuẩn huyết liên quan đến 

catheter “central line associated to blood stream infection bundle”, gói nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến 

xông tiểu “catheter associated urine tract infection”, gói ABCDE “ABCDE bundle”. Hiệu quả của các “Gói” 

đã được chứng minh có hiệu quả qua nhiều nghiên cứu, bao gồm: Lợi ích trực tiếp cho người bệnh; Giảm 

thời gian nằm viện; Giảm chi phí tài chính; Cải thiện việc sử dụng vật tư y tế mang lại lợi ích cho các bệnh 

nhân khác ngoài phạm vi của gói chăm sóc. Điều kiện để “Gói” phát huy được hiệu quả: nhấn mạnh việc 

tuân thủ các thành phần và trình tự các thành phần của “gói”.

Từ khóa: Gói chăm sóc, hồi sức tích cực

CHUYÊN ĐỀ: HỒI SỨC - CẤP CỨU - PHẪU THUẬT

Nguyễn Đăng Tuân

Khoa Hồi sức tích cực

Bệnh viện Bạch Mai
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Cyanua là hóa chất cực độc, ức chế rất nhanh và mạnh hô hấp tế bào, hấp thu nhanh qua đường tiêu 

hóa,  niêm mạc, hô hấp, phân bố nhanh với Vd 1,5l/kg, gắn protein 60%. Liều 50mg có thể tử vong, là một 

trong số chất độc gây chết người nhanh nhất. 

Nguồn chứa cyanua: Thực vật (sắn, măng tươi, hạt hạnh nhân …), công nghiệp (khí HCN, muối và 

hợp chất của cyanua), y tế, khói trong các vụ cháy.

Chẩn đoán ngộ độc cyanua không quá khó nếu nguồn tiếp xúc và dấu hiệu ngộ độc rõ. Tuy nhiên, 

trường hợp khó (bị đầu độc) thì phải nghĩ tới và phối hợp nhiều biện pháp mới chẩn đoán được. Các dấu hiệu 

lâm sàng chủ yếu về thần kinh, suy tuần hoàn, suy hô hấp, da đỏ tím, máu tĩnh mạch đỏ... Ngộ độc nặng: 

đau ngực, mạch chậm, tụt huyết áp, suy hô hấp ngay, hôn mê, co giật,  toan chuyển hóa nặng (lactic), 

ngừng tuần hoàn sau vài phút. Các xét nghiệm thường gặp là toan chuyển hóa, ↑ AG, ↑ lactat                

(>10 mmol/l ), ↓ (SaO2 – SvO2). Định lượng cyanua máu với 4 mức độ: 0,5-1 mg/l: nhịp nhanh, đỏ da;     

từ 1-2,5 mg/l: u ám; từ 2,5-3 mg/l: hôn mê và >3mg/l: tử vong.

Trong cấp cứu bệnh nhân, các biện pháp hồi sức tích cực rất quan trọng, tăng thải trừ chất độc,      

sử dụng thuốc giải độc với 3 cơ chế: gắn với hydroxocobalamin tạo cyanocobalamin không độc,              

tạo methemoglobin máu, giải phóng sulfur

 Ngộ độc cyanua không thường gặp nhưng gây ngộ độc nặng nề, tử vong cao. 

 Từ khóa: Cyanua.

Đặng Thị Xuân

Trung tâm Chống độc

Bệnh viện Bạch Mai

NGỘ ĐỘC CYANUA
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Giới thiệu: Ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum là trường hợp ngộ độc đặc biệt và thường rất nặng 

nề. Loại ngộ độc này được ghi nhận ở hầu hết các nước tuy nhiên chưa được ghi nhận ở Việt Nam. Báo cáo 

các ca trình bày 3 bệnh nhân được phát hiện và điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, cũng là các ca lần đầu tiên 

được chẩn đoán và điều trị đặc hiệu tại Việt Nam.

3 bệnh nhân chuyển đến Trung tâm chống độc và Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai với 2 

bệnh cảnh khác nhau:2 vợ chồng (chồng 70 tuổi và vợ 68 tuổi) nhập viện Lão khoa Trung ương với chẩn 

đoán ban đầu theo dõi tai biến mạch não, sau đó được hội chẩn và chuyển tới Trung tâm chống độc ngày 

18/08/2020. Biểu hiện chính của 2 người là liệt mềm toàn thân, bao gồm liệt các dây thần kinh sọ, liệt tứ chi, 

các cơ hô hấp và tỉnh táo. Người chồng liệt hoàn toàn các cơ phải thở máy, ngoại trừ còn vận động nhẹ bàn 

chân và bàn tay hai bên theo lệnh. Người vợ còn tự thở được nhưng ứ đọng đờm rãi, phải ăn qua sonde dạ 

dày nhưng còn nói được nhẹ, không thể tự ngồi và không thể tự chăm sóc. Chụp cắt lớp sọ não không thấy 

tổn thương đặc biệt. Khi bác sỹ của Trung tâm chống độc được mời hội chẩn, người vợ cố gắng kể bệnh và 

bệnh sử dần sáng tỏ. Trong tháng 7/2021, hai vợ chồng mua vài lọ pate chay qua mạng và ăn nhiều bữa, 

bữa cuối cùng cũng là ngày cuối cùng của tháng 7. Sau bữa ăn cuối cùng khoảng 1 ngày, hai người biểu 

hiện đau họng, nói khó, sụp mi, yếu hai tay, hai chân và dần khó thở. Hai bệnh nhân được nhanh chóng nghĩ 

tới ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum, được làm các xét nghiệm, thăm dò, bao gồm điện cơ cho thấy 

các dấu hiệu phù hợp với ngộ độc độc tố botulinum. Sự việc được nhanh chóng báo cáo tới các cơ quan của 

Bộ Y tế. Các mẫu phân của 2 bệnh nhân được gửi tới các phòng xét nghiệm chuyên sâu để tìm vi khuẩn kỵ 

khí. Đồng thời, do thuốc giải độc với độc tố botuinum không có ở Việt Nam nên Trung tâm chống độc đã liên 

hệ với Trung tâm chống độc Ramathibodi tại Thái Lan và Tổ chức Y tế thế giới. Với sự trợ giúp của Bộ Y tế, 2 

lọ thuốc giải độc đã được chuyển khẩn cấp từ Thái Lan về Việt Nam để được dùng cho các bệnh nhân. Kết 

quả nuôi cấy phân, các lọ pate chay ăn dở và lọ chưa mở cho thấy có vi khuẩn Clostridium botulinum. 

Đồng thời, tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cũng phát hiện một bệnh nhân nữ 30 tuổi với 

bệnh cảnh liệt nặng ngoại biên. Bệnh nhân ban đầu được chuyển đến từ tuyến trước với chẩn đoán sau 

ngừng tuần hoàn sau đẻ. Hình ảnh điện cơ cũng gợi ý ngộ độc độc tố botulinum. Kết quả cấy phân cũng cho 

thấy dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum. Và được điều trị theo phác đồ phù hợp.

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO ĐỘ TỐ BOTULINUM: 

KINH NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC CA ĐƯỢC GHI NHẬN ĐẦU TIÊN 

Ở VIỆT NAM

Nguyễn Trung Nguyên

Trung tâm chống độc

Bệnh viện Bạch Mai
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Sự việc được tiếp tục được mở rộng với việc phát hiện thêm nhiều bệnh nhân biểu hiện tương tự ở các 

tỉnh phía Nam sau khi cùng ăn sản phẩm pate trên. Tổ chức Y tế thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 10 lọ thuốc 

giải độc với độc tố botulinum. Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện có bệnh nhân ở 

phía Nam và chuyển thuốc giải độc tới phục vụ các bệnh nhân.

Đáp ứng của bệnh nhân nữ 68 tuổi ở trên với thuốc giải độc rất nhanh chóng và rõ ràng. Bệnh nhân 

được dùng 1 thuốc giải độc vào ngày thứ 29 của ngộ độc. Ngày kế tiếp sau truyền thuốc giải độc, bệnh nhân 

đã có thể nói rõ, hết ứ đọng đờm rãi, tình trạng PaCO2 trở về bình thường và bệnh nhân có thể tự ngồi được. 

Đáp ứng ở 2 bệnh nhân còn lại không rõ ràng.

Kết luận: Đây là các ca ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum  đầu tiên được chẩn đoán ở Việt 

Nam. Bằng việc luôn nghĩ tới và hỏi bệnh kỹ có thể giúp cung cấp thông tin hữu ích giúp chẩn đoán. Điện cơ 

và cấy phân là các xét nghiệm rất quan trọng giúp chẩn đoán xác định. Thuốc giải độc với độc tố botulinum 

1 ở bệnh nhân vẫn có tác dụng kể cả khi được dùng muộn sau 1 tháng. Đây là loại ngộ độc nặng nề, đặc biệt, 

có thể tiếp tục xảy ra ở Việt Nam và cần tăng cường các biện pháp phòng tránh và chuẩn bị sẵn sàng để xử trí 

tốt nhất.

Từ khóa: Ngộ độc, ngộ độc thực phẩm, botulinum.

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN BỊ CẮN BỞI BA LOÀI RẮN ĐỘC 

GÂY RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU THƯỜNG GẶP
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Đăt vấn đề: 3 loài rắn khi cắn nạn nhân thường gây rối loạn đông cầm máu là Trimeresurus albolabris 

(Lục xanh đuôi đỏ), Protobothrops mucrosquamatus (Khô mộc) và Rhabdophis subminiatus (Sài cổ đỏ). 

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu so sánh đặc điểm lâm sàng giúp định hướng chẩn đoán loài rắn độc. Phương 

pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 120 bệnh nhân bị 3 loài rắn trên cắn điều trị tại Trung tâm chống độc 

Bệnh viện Bạch Mai từ 07/2015 đến 06/2020 (86 do T. albolabris; 22 do P. mucrosquamatus; và 12 do R. 

subminiatus cắn). Kết quả: P. mucrosquamatus gây sưng nề tại chỗ nhiều nhất, tiếp đến T. albolabris. 

Nhóm bệnh nhân do R. subminiatus cắn có rối loạn đông máu nặng nhất, tiếp đến là T. albolabris. P. 

mucrosquamatus ít gây rối loạn đông máu. Tại thời điểm vào viện giảm đông, tiêu sợi huyết gặp nhiều nhất 

ở nhóm do R. subminiatus cắn (100% – 50%), tiếp đến nhóm do T. albolabris (67,4% – 34,9%), P. 

Mucrosquamatus (18,1% – 0 %). Tình trạng giảm tiểu cầu gặp ở cả 3 nhóm bệnh nhân: thời điểm nặng nhất 

nhóm do R. subminiatus là 91%, tiếp đến do P. mucrosquamatus (45,5%), T. albolabris (29%). Tuy nhiên, 

giảm tiểu cầu mức độ nặng gặp nhiều hơn ở nhóm do P. mucrosquamatus cắn (18,2%). Kết luận: Nghiên 

cứu cho thấy một số đặc điểm khác biệt giữa 3 loài rắn thường gây rối loạn đông cầm máu

Từ khóa: Trimeresurus albolabris, Protobothrops mucrosquamatus, Rhabdophis subminiatus, rối 

loạn đông cầm máu

Hà Trần Hưng, Trần Thị Kiều My
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Bệnh viện Bạch Mai
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CHUYÊN ĐỀ: HỒI SỨC - CẤP CỨU - PHẪU THUẬT

Sự việc được tiếp tục được mở rộng với việc phát hiện thêm nhiều bệnh nhân biểu hiện tương tự ở các 

tỉnh phía Nam sau khi cùng ăn sản phẩm pate trên. Tổ chức Y tế thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 10 lọ thuốc 

giải độc với độc tố botulinum. Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện có bệnh nhân ở 

phía Nam và chuyển thuốc giải độc tới phục vụ các bệnh nhân.

Đáp ứng của bệnh nhân nữ 68 tuổi ở trên với thuốc giải độc rất nhanh chóng và rõ ràng. Bệnh nhân 

được dùng 1 thuốc giải độc vào ngày thứ 29 của ngộ độc. Ngày kế tiếp sau truyền thuốc giải độc, bệnh nhân 

đã có thể nói rõ, hết ứ đọng đờm rãi, tình trạng PaCO2 trở về bình thường và bệnh nhân có thể tự ngồi được. 

Đáp ứng ở 2 bệnh nhân còn lại không rõ ràng.

Kết luận: Đây là các ca ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum  đầu tiên được chẩn đoán ở Việt 

Nam. Bằng việc luôn nghĩ tới và hỏi bệnh kỹ có thể giúp cung cấp thông tin hữu ích giúp chẩn đoán. Điện cơ 

và cấy phân là các xét nghiệm rất quan trọng giúp chẩn đoán xác định. Thuốc giải độc với độc tố botulinum 

1 ở bệnh nhân vẫn có tác dụng kể cả khi được dùng muộn sau 1 tháng. Đây là loại ngộ độc nặng nề, đặc biệt, 

có thể tiếp tục xảy ra ở Việt Nam và cần tăng cường các biện pháp phòng tránh và chuẩn bị sẵn sàng để xử trí 

tốt nhất.

Từ khóa: Ngộ độc, ngộ độc thực phẩm, botulinum.

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN BỊ CẮN BỞI BA LOÀI RẮN ĐỘC 
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Đăt vấn đề: 3 loài rắn khi cắn nạn nhân thường gây rối loạn đông cầm máu là Trimeresurus albolabris 

(Lục xanh đuôi đỏ), Protobothrops mucrosquamatus (Khô mộc) và Rhabdophis subminiatus (Sài cổ đỏ). 

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu so sánh đặc điểm lâm sàng giúp định hướng chẩn đoán loài rắn độc. Phương 

pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 120 bệnh nhân bị 3 loài rắn trên cắn điều trị tại Trung tâm chống độc 

Bệnh viện Bạch Mai từ 07/2015 đến 06/2020 (86 do T. albolabris; 22 do P. mucrosquamatus; và 12 do R. 

subminiatus cắn). Kết quả: P. mucrosquamatus gây sưng nề tại chỗ nhiều nhất, tiếp đến T. albolabris. 

Nhóm bệnh nhân do R. subminiatus cắn có rối loạn đông máu nặng nhất, tiếp đến là T. albolabris. P. 

mucrosquamatus ít gây rối loạn đông máu. Tại thời điểm vào viện giảm đông, tiêu sợi huyết gặp nhiều nhất 

ở nhóm do R. subminiatus cắn (100% – 50%), tiếp đến nhóm do T. albolabris (67,4% – 34,9%), P. 

Mucrosquamatus (18,1% – 0 %). Tình trạng giảm tiểu cầu gặp ở cả 3 nhóm bệnh nhân: thời điểm nặng nhất 

nhóm do R. subminiatus là 91%, tiếp đến do P. mucrosquamatus (45,5%), T. albolabris (29%). Tuy nhiên, 

giảm tiểu cầu mức độ nặng gặp nhiều hơn ở nhóm do P. mucrosquamatus cắn (18,2%). Kết luận: Nghiên 

cứu cho thấy một số đặc điểm khác biệt giữa 3 loài rắn thường gây rối loạn đông cầm máu.

Từ khóa: Trimeresurus albolabris, Protobothrops mucrosquamatus, Rhabdophis subminiatus, rối 

loạn đông cầm máu
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CHUYÊN ĐỀ: HỒI SỨC - CẤP CỨU - PHẪU THUẬT

Đặt vấn đề: Nolan và cộng sự. đề xuất thuật ngữ hội chứng sau ngừng tuần hoàn (NTH), có liên quan 

với tổn thương não sau NTH, rối loạn chức năng cơ tim sau NTH, thiếu máu mô toàn thân/đáp ứng tái tưới 

máu, và bệnh lý nền còn tồn tại. Hội chứng NTH bao gồm năm giai đoạn, gồm giai đoạn tức thì (20 phút sau 

khi tuần hoàn tái lập trở lại (ROSC), giai đoạn sớm (từ 20 phút đến 6–12 giờ sau ROSC), giai đoạn trung gian 

(từ 6–12 đến 72 giờ sau ROSC), giai đoạn phục hồi (3 ngày sau ROSC) và giai đoạn phục hồi chức năng. 

Nội dung: Hội chứng sau NTH là một vấn đề phức tạp, hồi sức sau NTH là rất quan trọng. Tổn thương do 

thiếu máu và tái tưới máu xảy ra ở nhiều cơ quan do sự trở lại của tuần hoàn tự nhiên. Cần có một gói các 

biện pháp xử trí cho hậu quả sau NTH. Chụp mạch vành xâm lấn sớm cần được xem xét để xác định và điều 

trị bệnh nhồi máu cơ tim. Thuốc vận mạch như norepinephrine và dobutamine là điều trị đầu tiên cho sốc. 

Duy trì độ bão hòa oxyhemoglobin lớn hơn 94% nhưng ít hơn 100% được khuyến nghị để tránh tử vong. Điều 

trị hạ thân nhiệt theo mục tiêu giúp hồi sức cho bệnh nhân. Các chỉ số theo dõi bao gồm điện tâm đồ, đo khí 

máu, capnography và điện não đồ (EEG) cùng với kiểm soát HA, nhiệt độ và các thông số quan trọng. Co 

giật nên được điều trị nếu điện não đồ cho thấy bằng chứng về co giật hoặc hoạt động dạng co giật. Kết luận: 

Khám lam sàng thần kinh và chụp cộng hưởng từ được coi là để dự đoán kết quả thần kinh. Kiểm soát đường 

huyết và quản lý chuyển hóa thuận lợi cho một kết quả phục hồi thần kinh tốt. Phục hồi sau tổn thương thận 

là cần thiết cho sự sống còn và một kết quả tốt về thần kinh.

Từ khóa: Hồi sinh tim phổi; hạ thân nhiệt; ngừng tim ngoài Bệnh viện.

CẬP NHẬT LỌC MÁU HẤP PHỤ TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU
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Đặt vấn đề: Cơn bão cytokine đã được nhắc đến như một hiện tượng thường gặp trong cơ chế bệnh 

sinh của sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp và gần đây nhất là Covid – 19. Nhiều biện pháp được áp dụng để 

loại bỏ các cytokine như lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ, corticoid và kháng thể đơn dòng. Lọc máu hấp 

phụ ngày càng được áp dụng rộng rãi do đặc điểm dễ áp dụng, giá thành phù hợp. Những điểm nội dung 

chính của báo cáo: Cơ chế bệnh sinh liên quan đến các cơn bão cytokine thường gặp trong các bệnh lý nặng 

của bệnh nhân hồi sức cấp cứu như sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp. Cơ chế loại bỏ các cytokine dựa trên 

nguyên tắc hấp phụ phân tử, làm giảm đáng kể nồng độ của phân tử cytokine phụ thuộc vào điện tích và 

trọng lượng phân tử. Các nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả loại bỏ cytokine trên lâm sàng, cải thiện 

triệu chứng, giảm liều vận mạch và một phần cải thiện tỷ lệ sống của bệnh nhân. Tuy nhiên vẫn còn nhiều 

tranh luận khi diễn giải kết quả các thử nghiệm lâm sàng cần được nghiên cứu thêm trong tương lai. Kết luận: 

Lọc máu hấp phụ là một lựa chọn mới, an toàn và có hiệu quả nhất định trên bệnh nhân hồi sức cấp cứu.

Từ khóa: Lọc máu hấp phụ, bệnh nhân hồi sức cấp cứu, sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp.

Đỗ Ngọc Sơn, Nguyễn Tuấn Đạt, Khương Quốc Đại, 
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CHUYÊN ĐỀ: THẦN KINH - TÂM THẦN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Đặt vấn đề: Ngộ độc thực phẩm botulinum là bệnh tiến triển nhanh chóng gây liệt thần kinh nặng nề 

và có thể đe dọa tính mạng người bệnh bởi độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum. Chẩn đoán vẫn dựa 

trên lâm sàng, diễn biến của bệnh và kết quả nuôi cấy tìm vi khuẩn hoặc tìm độc chất. Tỷ lệ hiện mắc có 

khoảng 113 ca ở châu Âu từ 2008 – 2012. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa ghi nhận ngộ độc Clostridium 

botulinum bao giờ. Mục tiêu: Xác định vai trò của điện cơ trong chẩn đoán ngộ độc Botulinum. Ca lâm sàng: 

Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp được chẩn đoán dựa trên điện cơ tìm tổn thương đặc trưng trước khi nuôi 

cấy thấy vi khuẩn Clostridium botulinum trong phân bệnh nhân và pate “Minh Chay” mà bệnh nhân ăn. Hai 

bệnh nhân này, bệnh đã diễn biến rất nhanh liệt dây thần kinh sọ não rồi liệt tứ chi, khó thở, không rối loạn 

cảm giác. Bệnh nhân 30 tuổi xảy ra tối cấp dẫn đến suy huy hấp, ngừng tim, được chẩn đoán ngộ độc 

Botulinum sau khoảng 50 ngày và bệnh nhân 68 tuổi được chẩn đoán hơn 2 tuần sau khi có biểu hiện khó 

thở. Cả hai đều được điều trị giải độc tố botulinum, bệnh nhân 68 tuổi hồi phục gần như bình thường, bệnh 

nhân còn lại có hồi phục nhưng chậm. Kết luận: Chẩn đoán bệnh thường khó và muộn, dễ nhầm với một số 

bệnh khác. Điện cơ có tổn thương đặc trưng chỗ màng trước synap thần kinh cơ, kèm theo tổn thương mất 

phân bố sợi cơ, đơn vị vận động tương tự như trong bệnh cơ, có vai trò trong chẩn đoán sớm ngộ độc 

botulinum khi chưa có kết quả nuôi cấy vi khuẩn hoặc độc chất. 

Từ khóa: Điện cơ, Ngộ độc thực phẩm botulinum.

RỐI LOẠN GIẤC NGỦ: TIẾP CẬN TỔNG QUÁT TỪ KHÍA CẠNH GENE – SINH HOÁ, 

GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG VÀ TÂM LÝ
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Giấc ngủ là tổ hợp các quá trình sinh lý phức tạp của não bộ, được điều hoà bởi sự tương tác giữa các vùng 

não liên quan thông qua thay đổi về sinh lý, dẫn truyền thần kinh và tâm lý. Rối loạn giấc ngủ (RLGN) phổ biến 

trong cộng đồng và gặp tỷ lệ cao trong các cơ sở điều trị nội trú, đặc biệt là chuyên khoa tâm thần. Tính đa dạng 

trong biểu hiện và cơ chế bệnh sinh của RLGN đòi hòi sự tiếp cận phù hợp từ các khía cạnh để có thể nâng cao 

hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống người bệnh. Theo phân loại quốc tế về RLGN, có trên 81 RLGN được 

phân loại vào 6 nhóm: Mất ngủ, rối loạn nhịp thở liên quan tới giấc ngủ, rối loạn nhịp thức – ngủ, các rối loạn 

Trung ương của chứng ngủ nhiều, rối loạn cận giấc ngủ và các rối loạn vận động liên quan tới giấc ngủ. Bên cạnh 

đó, RLGN thường đồng diễn với các rối loạn hoặc bệnh lý cơ thể khác như là yếu tố nguy cơ, hoặc nguyên nhân 

hoặc là hậu quả. Bằng các phương pháp nghiên cứu hiện đại như phân tích tương quan toàn thể gene (GWAS), 

các nghiên cứu trên thế giới phát hiện ra nhiều kiểu hình gene đặc hiệu là yếu tố nguy cơ cho các nhóm RLGN 

khác nhau. Các kết quả này làm rõ hơn về cơ chế điều hoà giấc ngủ nói chung và sinh bệnh học các RLGN nói 

riêng thông qua tìm hiểu các con đường sản phẩm về cấu trúc và chức năng (protein, chất dẫn truyền thần kinh, 

yếu tố viêm…) của các gene liên quan. Việc xét nghiệm gene và điều trị ngắm đích được coi là hướng đi khả thi 

trong việc cải thiện chẩn đoán và điều trị. Bên cạnh các bằng chứng về gene – sinh hoá, ngày càng có nhiều các 

nghiên cứu về giải phẫu chức năng – hoạt động sinh lý của não bộ trong các rối loạn giấc ngủ bằng phương pháp 

đo lường bất thường cấu trúc (MRI, CT, DTI…) và chức năng của não bộ (fMRI, SPECT). Các nghiên cứu đã chỉ 

rõ sự thay đổi về độ dày chất xám (vùng vỏ não trước trán…), teo đuôi gai tế bào thần kinh, sự gián đoạn và rối 

loạn các vòng kết nối não bộ (vỏ não – hệ viền – vỏ não), sự tăng hoạt động bất thường các trung tâm dưới vỏ 

(đồi thị, amygdala…). Đa ký giấc ngủ – một công cụ thăm dò chức năng được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn 

đoán nhiều loại RLGN – hoạt động dựa trên nguyên lý sinh học của tế bào não và cơ quan liên quan. Sự kết hợp 

đo lường về cấu trúc và chức năng là cơ sở để các can thiệp không xâm lấn (rTMS, tDCS…) và can thiệp xâm lấn 

(DBS) trở nên khả thi. Các yếu tố tâm lý cũng đóng góp vào bệnh nguyên, bệnh sinh của rối loạn giấc ngủ, đặc 

biệt thấy rõ hơn ở những người có rối loạn nhân cách, vấn đề về cảm xúc, lo âu hay có sự kiện căng thẳng. Các 

mô hình nhận thức bệnh, khả năng kém thích ứng hoặc nhìn nhận vấn đề tiêu cực càng làm cho một người nhạy 

cảm hơn với bất thường giấc ngủ. Trên lâm sàng, việc áp dụng các thang đo để sàng lọc có thể dễ dàng được 

thực hiện tại cộng đồng hoặc các chuyên khoa trong Bệnh viện , đồng thời kết hợp trị liệu tâm lý cũng đã được 

chứng minh trong việc cải thiện triệu chứng và nhận thức bệnh. Có thể nói, sự tương tác qua lại giữa các yếu tố 

sinh học, tâm lý, môi trường được cho là mô hình hình thành nên các RLGN. Do vậy, việc tiếp cận đa phương diện 

với RLGN cần phải được xác định rõ để có thể cải thiện khả năng chẩn đoán và điều trị.

Từ khóa: Rối loạn giấc ngủ, gene, sinh hoá, giải phẫu chức năng, tâm lý.

Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phi, 

Nguyễn Hoàng Yến, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Doãn Phương

Viện Sức khoẻ Tâm Thần

Bệnh viện Bạch Mai

VAI TRÒ CỦA ĐIỆN CƠ TRONG CHẨN ĐOÁN NGỘ ĐỘC BOTULINUM: 

BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Văn Tuận, Nguyễn Trung Nguyên, Trần Anh Tuấn, 

Đặng Quốc Tuấn, Đào Xuân Cơ, Võ Hồng Khôi, Vũ Văn Giáp, 

Đỗ Duy Cường

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: THẦN KINH - TÂM THẦN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG



CHUYÊN ĐỀ: HỒI SỨC - CẤP CỨU - PHẪU THUẬT

Đặt vấn đề: Bất đông sau đột quỵ não cấp để lại nhiều di chứng và tác dụng có hại cho bệnh nhân. 

Vận động sớm sau đột quỵ não có lợi và mang lại kết quả tốt cho người bệnh. Những điểm nội dung chính 

của báo cáo: Xem xét thống nhất lại định nghĩa và tổng hợp các bằng chứng về vận động sớm sau đột quỵ 

trong các Hướng dẫn điều trị trên thế giới hiện nay. Bàn luận về việc thực hành vận động sớm sau đột quỵ 

trong lâm sàng. Kết luận: Vận động sớm bắt đầu 24 – 48 giờ sau đột quỵ não có hiệu quả tốt hơn trong việc 

phục hồi chức năng của người bệnh và nên được triển khai tại tất cả các đơn vị đột quỵ.

Từ khóa: Đột quỵ não, phục hồi, vận động sớm sau đột quỵ.
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VẬN ĐỘNG SỚM SAU ĐỘT QUỴ NÃO

Lương Tuấn Khanh

Trung tâm Phục hồi chức năng

Bệnh viện Bạch Mai

https://hoinghikhoahoc.bachmai.edu.vn/





CHUYÊN ĐỀ: NHI KHOA

Đặt vấn đề: Hen trẻ nhỏ dưới 5 tuổi rất hay gặp nhưng chẩn đoán và điều trị còn gặp nhiều khó khăn, 

thách thức.

Những điểm nội dung chính của báo cáo: Chẩn đoán hen ở trẻ nhỏ chủ yếu dựa vào lâm sàng trong 

đó khò khè là dấu hiệu chính. Tuy nhiên khò khè là do bác sĩ thăm khám quyết định chứ không phải là do cha 

mẹ hoặc người chăm sóc trẻ thông báo. Trước khi quyết định một trẻ khò khè có phải là hen không cần phải 

phân biệt với các bệnh khác ngoài hen cũng gây khò khè ở trẻ đó là: Viêm tiểu phế quản, các đợt nhiễm virus 

đường hô hấp trên, viêm xoang, trào ngược dạ dày, thực quản, dị vật đường thở, lao, tim bẩm sinh và các dị 

dạng mạch máu liên quan tới bộ máy hô hấp…Một số trường hợp khó cần phải điều trị thử bằng thuốc giãn 

phế quản tác dụng nhanh hoặc corticoide đường hít. Nếu sau khi điều trị thử mà kết quả tốt thì đó là hen còn 

nếu trẻ không có thay đổi gì thì loại trừ hen và tìm nguyên nhân gây khò khè khác. Điều trị cơn hen cấp ở trẻ 

dưới 5 tuổi cần dựa theo khuyến cáo của GINA. Điều trị kiểm soát hen cần chú ý tới các thể phenotype đó là 

hen virus, hen vận động, hen dị ứng có dị nguyên đặc hiệu và không đặc hiệu và dựa theo khuyến cáo đồng 

thuận PRACTALL hoặc GINA. Dự phòng hen tiên phát bao gồm: Khuyến khích đẻ thường, không nên mổ đẻ, 

không để bà mẹ đang mang thai và trẻ sau sinh hít khói thuốc lá. Cho trẻ bú sữa mẹ. Không khuyến khích    

sử dụng rộng rãi kháng sinh phổ rộng cho trẻ trong năm đầu đời.

Kết luận: Chẩn đoán hen ở trẻ nhỏ chủ yếu dựa vào lâm sàng. Điều trị hen nên theo khuyến cáo của 

PRACTALL hoặc GINA. 

Từ khóa: Chẩn đoán hen, điều trị hen, trẻ dưới 5 tuổi.

LIÊN KẾT KHOA SẢN - KHOA NHI TRONG CHĂM SÓC TRẺ

SƠ SINH SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA
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Đặt vấn đề: Những bất thường, bệnh lý của trẻ sơ sinh ngay sau sinh hiện nay vẫn là vấn đề được 

quan tâm trên toàn thế giới. Theo thông tin từ chương trình hồi sức sau đẻ năm 2016, có tới 4%-10% trẻ đủ 

tháng và gần đủ tháng cần phải hỗ trợ hô hấp áp lực dương và 0,1%-0,3% cần phải hồi sức tích cực (ép tim, 

bóp bóng và dùng thuốc cấp cứu) và cũng nhấn mạnh vai trò làm việc nhóm trong chăm sóc và hồi sức trẻ 

ngay sau sinh. Chính vì vậy liên kết khoa Sản – khoa Nhi hiện nay đã được triển khai rộng trong toàn quốc tại 

các Trung tâm Sản Nhi. Tuy nhiên tại các bệnh viện đa khoa, nơi có khoa Sản và khoa Nhi thì mô hình này 

triển khai vẫn còn khá khiêm tốn. Chính các bệnh viện đa khoa này có các sản phụ với bệnh lý nội khoa, 

ngoại khoa nặng, mạn tính đến theo dõi đẻ thì vai trò liên kết không chỉ trong khuôn khổ khoa Sản – khoa Nhi 

mà còn có sự phối hợp các chuyên khoa khác trong bệnh viện.

Những điểm nội dung chính của báo cáo: Với mục tiêu phát triển liên kết khoa sản - khoa Nhi đến 

các bệnh viện đa khoa, chúng tôi báo cáo quá trình hình thành, duy trì và phát triển mô hình liên kết khoa Sản 

– khoa Nhi tại bệnh viện Bạch Mai nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả và khó khăn khi thực hiện. Từ 

mô hình bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đưa ra những kế hoạch và cách thức tổ chức liên kết khoa Sản – khoa 

Nhi trong hồi sức và chăm sóc trẻ ngay sau sinh ở các bệnh viện đa khoa nhằm mục đích đem lại chất lượng 

cuộc sống tốt nhất cho các cháu nhỏ ngay từ lúc sinh ra.

Kết luận: Triển khai mô hình liên kết khoa Sản – khoa Nhi tại các trung tâm Sản Nhi và các bệnh viện 

đa khoa rất qua trọng, có ý nghĩa trong cải thiện chất lượng cuộc sống trong tương lai, phù hợp với chỉ đạo 

của Bộ Y tế, giảm gánh nặng chi phí y tế trong chăm sóc sức khỏe những trẻ bị tàn tật từ nhỏ.

Từ khóa: NRP, RDS, maternal disease, collaboration obstetrics and peditrician.

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HEN TRẺ NHỎ DƯỚI 5 TUỔI

Nguyễn Tiến Dũng

Khoa Nhi

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: NHI KHOA

Nguyễn Thành Nam

Khoa Nhi

Bệnh viện Bạch Mai



CHUYÊN ĐỀ: NHI KHOA

Viêm gan virus B (VGVR B) là bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan B (HBV) gây nên. Đây là một vấn 

đề sức khỏe mang tính toàn cầu với ước tính có khoảng 248 triệu người trên thế giới mang HBV và mỗi năm 

có khoảng 600.000 người tử vong do các bệnh gan liên quan đến HBV(theo WHO). Lây truyền từ mẹ sang 

con là một đường lây quan trọng của HBV đặc biệt là ở các nước châu Á có tỷ lệ lưu hành bệnh cao như nước 

ta vì 90% trường hợp lây nhiễm qua con đường này sẽ trở thành viêm gan mạn tính và là nguồn lây quan 

trọng trong cộng đồng sau này. Có 3 phương thức lây truyền của HBV từ mẹ sang con: lây truyền trong tử 

cung, lây truyền khi chuyển dạ đẻ và lây truyền một thời gian ngắn sau đẻ. Các yếu tố nguy cơ của lây truyền 

HBV từ mẹ sang con là tình trạng HBeAg của mẹ và quan trọng nhất là tải lượng virus của mẹ trong 3 tháng 

cuối thai kỳ. Cho đến nay, dựa trên kết quả nhiều nghiên cứu trên thế giới, WHO và các Hội nghiên cứu gan 

mật châu Mỹ, châu Âu và châu Á đã có đồng thuận về hướng dẫn cụ thể và chi tiết về các biện pháp ngăn 

ngừa lây truyền từ mẹ sang con theo thứ tự ưu tiên như sau: Sàng lọc nhiễm HBV cho tất cả các phụ nữ trong 

độ tuổi sinh sản, tiêm phòng vaccine viêm gan B sớm cho trẻ sơ sinh ở các bà mẹ mang HBsAg, phối hợp 

giữa phòng bệnh chủ động bằng tiêm phòng vaccine viêm gan B với cung cấp miễn dịch thụ động bằng 

cách tiêm huyết thanh chứa globulin miễn dịch đặc hiệu chống virus viêm gan B (HBIG) và giải quyết vấn đề 

thoát vaccine... Các nghiên cứu cũng cho thấy các biện pháp mổ đẻ chủ động trước khi chuyển dạ, tiêm 

phòng vaccine viêm gan B cho mẹ, tắm sạch cho trẻ sớm sau sinh chưa thấy vai trò rõ ràng và nuôi con 

bằng sữa mẹ ở các bà mẹ HBV mạn tính không làm tăng tỷ lệ lây truyền HBV từ mẹ sang con. 

Từ khóa: Viêm gan B, dự phòng lây truyền, mẹ sang con.

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH RUỘT VIÊM Ở TRẺ EM
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Bệnh ruột viêm là bệnh lý ruột mãn tính, bao gồm 3 nhóm bệnh chính là viêm loét đại tràng chảy máu, 

bệnh Crohn và nhóm bệnh ruột viêm không phân loại. Các biểu hiện lâm sàng chủ yếu của bệnh ruột viêm là 

đi ngoài phân máu, đau bụng, gầy sút cân. Bệnh viêm loét đại tràng chảy máu là bệnh lý viêm lớp niêm mạc, 

giới hạn ở đại tràng trong khi Crohn là bệnh lý viêm với tổn thương dạng gián đoạn ở tất cả các lớp của đường 

tiêu hóa từ miệng đến hậu môn. Rất khó khăn để có thể phân biệt được giữa nhóm bệnh lý ruột viêm không 

phân loại với viêm loét đại tràng chảy máu và bệnh Crohn. Khoảng 25% các trường hợp bệnh ruột viêm biểu 

hiện trước 18 tuổi và tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em trước 10 tuổi có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong những 

thập kỷ qua, nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý ruột viêm trên người lớn đã mang lại những cải 

thiện đáng kể trong tiếp cận chẩn đoán, quản lý bệnh lý ruột viêm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

nhóm đối tượng này. Năm 2014, Hội nghị đồng thuận của Tổ chức nghiên cứu bệnh Crohn và viêm đại tràng 

châu Âu và Hội Tiêu hoá, Gan mật và Dinh dưỡng nhi khoa Châu Âu (ECCO/ESPGHAN) đã đưa ra các 

khuyến nghị, hướng dẫn bác sỹ chuyên khoa tiêu hoá Nhi cách thức tiếp cận bệnh nhân từ đánh giá ban đầu, 

theo dõi mức độ hoạt động của bệnh, đến chỉ định xét nghiệm để chẩn đoán, theo dõi và quyết định biện 

pháp điều trị phù hợp. Năm 2018, ECCO/ESPGHAN lại tiếp tục bổ sung một số khuyến cáo về điều trị bệnh 

Crohn và viêm loét đại tràng chảy máu nhằm cải thiện quy trình tiếp cận chẩn đoán và quản lý bệnh lý ruột 

viêm cho trẻ em. Tại Việt Nam, thông tin về bệnh lý ruột viêm ở trẻ em còn khá nghèo nàn. Xuất phát từ vấn 

đề này chúng tôi trình bày tổng quan này để giúp các bác sỹ lâm sàng tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh 

ruột viêm theo khuyến cáo của các hội chuyên ngành trên thế giới hiệu quả .

Từ khóa: Bệnh ruột viêm, viêm loét đại trực tràng chảy máu, Crohn, trẻ em, ECCO/ESPGHAN.

DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN VIRUS VIÊM GAN B TỪ MẸ SANG CON

Lê Thị Lan Anh

Khoa Nhi

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: NHI KHOA

Nguyễn Thị Việt Hà

Khoa Tiêu hóa

Bệnh viện Nhi Trung ương



CHUYÊN ĐỀ: DỊ ỨNG & DA LIỄU

Mặc dù hiếm gặp nhưng dị ứng thuốc tổn thương da nặng (SCARs) với tỷ lệ tử vong (10 - 50%) và biến 

chứng cao (60%) gây ra gánh nặng bệnh tật đáng kể. Do đó, tổn thương da nặng là một vấn đề y tế nghiêm 

trọng trong chuyên ngành Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng và cần thiết có giải pháp để phòng ngừa tình trạng 

này cho nhiều quốc gia, đặc biệt Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á. Biểu hiện lâm sàng của dị ứng 

thuốc tổn thương da nặng bao gồm hội chứng Steven - Johnson (SJS), Hoại tử thượng bì nhiễm độc (Toxic 

Epidermal Necrolysis - TEN), Hội chứng DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) 

hoặc DIHS (Drug Induced Hypersensitivity Syndrome) và Ban mụn mủ cấp toàn thân (Acute, Generalised, 

Exanthematous Pustulosis – AGEP). Những tiến bộ trong hiểu biết về mối liên quan di truyền và cơ chế nhận 

diện của tế bào T đối với các thuốc và chất chuyển hóa thông qua phức hợp hòa hợp mô (Major 

Histocompatibility Complex – MHC) và các yếu tố phối hợp là cơ sở cho triển khai các chương trình dự 

phòng dị ứng thuốc tổn thương da nặng ở nhiều nước và các hướng nghiên cứu mới. Trong bài tổng quan 

này, chúng tôi phân tích các vấn đề liên quan đến dị ứng thuốc tổn thương da nặng từ lâm sàng đến nghiên 

cứu và tương lai nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Từ khóa: Tổn thương da nặng do thuốc, SCAR, HLA, phản ứng trung gian qua tế bào T.

LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU ĐƯỜNG DƯỚI LƯỠI 

TRONG ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN DỊ ỨNG
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Đặt vấn đề: Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu với dị nguyên giúp thay đổi diễn biến tự nhiên của phản ứng 

dị ứng bằng cách tạo ra sự dung nạp với dị nguyên. Liệu pháp miễn dịch đường tiêm dưới da (SCIT) có 

nhược điểm lớn về các tác dụng phụ, đặc biệt là các phản ứng phản vệ, điều này thúc đẩy việc tìm kiếm các 

phương pháp sử dụng dị nguyên an toàn hơn. Nội dung chính: Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi 

(SLIT) có hiệu quả lâm sàng tương đương với SCIT nhưng không gây ra các phản ứng toàn thân nghiêm 

trọng. Một số phân tích gộp cũng cho thấy SLIT có hiệu quả rõ rệt trong điều trị hen phế quản dị ứng nhờ làm 

giảm đáng kể các triệu chứng lâm sàng và nhu cầu sử dụng thuốc cắt cơn. Bên cạnh hiệu quả trên các triệu 

chứng lâm sàng, tác dụng dự phòng và hiệu quả kinh tế là những kết quả quan trọng của SLIT trong điều trị 

hen phế quản. Các vấn đề cần nhắm tới trong thời gian tới bao gồm việc có thêm những dữ liệu về hiệu quả 

của SLIT trong điều trị hen dị ứng do mạt bụi nhà, các kỹ thuật sử dụng tối ưu và tìm kiếm các chất phụ gia có 

thể tăng cường đáp ứng miễn dịch và sử dụng các dị nguyên tái tổ hợp. Kết luận: Liệu pháp miễn dịch đặc 

hiệu đường dưới lưỡi có thể là một lựa chọn an toàn và hiệu quả trong điều trị hen phế quản dị ứng.

Từ khóa: Hen phế quản, Dị nguyên, Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi.

TỔN THƯƠNG DA NẶNG DO THUỐC VÀ YẾU TỐ DI TRUYỀN 

TRONG DỰ BÁO NGUY CƠ MẮC BỆNH

Chu Chí Hiếu, Nguyễn Văn Đĩnh

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC

Phạm Huy Thông, Nguyễn Hoàng Phương,

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: DỊ ỨNG & DA LIỄU



CHUYÊN ĐỀ: DỊ ỨNG & DA LIỄU

 Da giống như mọi cơ quan khác trong cơ thể đều bị lão hóa do ảnh hưởng của các yếu tố: Di truyền, 

tuổi đời, lối sống, môi trường, ánh sáng... Thay đổi điển hình của lão hóa da là da khô, nếp nhăn, đồi mồi, 

dày sừng ánh sáng, giãn mạch, mất tính đàn hồi, tăng sắc tố da... ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ và tâm 

lý, làm giảm chất lượng cuộc sống. Do đó, chống lão hóa da nói chung và chống lão hóa da vùng mặt nói 

riêng là một vấn đề được đặt lên hàng đầu khi người bệnh hoặc khách hàng đến các phòng khám da liễu 

thẩm mỹ. Có nhiều phương pháp được đưa ra để trẻ hóa làn da, từ việc tránh những tác hại của ánh sáng như 

chống nắng, sử dụng thuốc bôi hàng ngày cho đến các phương pháp trị liệu không xâm lấn (như tái tạo da 

bằng hóa chất, laser tái tạo bề mặt, ánh sáng trị liệu...) cho đến các trị liệu ít xâm lấn (như huyết tương giàu 

tiểu cầu, tiêm botulinum toxin, tiêm chất làm đầy, căng da mặt bằng chỉ) và cuối cùng là các thủ thuật xâm 

lấn (phẫu thuật căng da bề mặt). Mỗi người bệnh/ khách hàng có tình trạng lão hóa da khác nhau, cần nhận 

định đúng để tư vấn, chỉ định và lựa chọn phương pháp trị liệu thẩm mỹ phù hợp, cá thể hóa trong điều trị.

 Từ khóa: Trẻ hóa da, ánh sáng, chống nắng, laser, botulinum toxin, chất làm đầy .

KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG CD20 (RITUXIMAB) 

TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH TỰ MIỄN
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Đặt vấn đề: Tế bào B đóng vai trò quan trọng trong quá trình trình diện tự kháng nguyên và sản xuất tự 

kháng thể. Do đó, điều trị đích nhắm tế bào lympho B có thể là một phương pháp điều trị sinh học mới tiềm 

năng cho các bệnh tự miễn. Nội dung chính: Rituximab (RTX), một kháng thể đơn dòng dạng khảm đặc hiệu 

cho CD20 ở người, có tác dụng phá hủy tế bào B thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Các nghiên cứu hiện 

nay còn cho thấy nó cũng có thể tác động đến các tế bào khác và hệ thống miễn dịch bằng cách tái thiết lập 

lại tính dung nạp và cân bằng nội môi miễn dịch. Rituximab chủ yếu được dùng trong điều trị u lympho tế 

bào B non – Hodgkin. Gần đây nó cũng được sử dụng trong điều trị một số bệnh tự miễn và được cấp phép 

trong điều trị viêm khớp dạng thấp. Kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy điều trị RTX có thể 

đem lại ích lợi trong lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng Sjogren, xuất huyết giảm tiểu cầu, tan máu tự miễn, 

nhược cơ, xơ cứng rải rác, bệnh cầu thận màng vô căn, viêm da cơ, đái tháo đường type 1, basedow… 

nhưng hiệu quả thu được là khác nhau giữa các bệnh. Tần xuất của các tai biến nặng và nguy hiểm liên quan 

đến RTX là thấp. Kết luận: Rituximab có thể là một lựa chọn điều trị mới quan trọng cho một số bệnh tự miễn 

khó điều trị.

Từ khóa: Điều trị kháng CD20, Bệnh tự miễn, Rituximab.

TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TRẺ HÓA DA VÙNG MẶT

Nguyễn Ngọc Oanh

Khoa Da liễu

Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Hoàng Phương

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sang

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: DỊ ỨNG & DA LIỄU



CHUYÊN ĐỀ: VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

 Tóm tắt: Tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực sinh học và sự chuyên môn hóa ngày càng cao của nhân 

viên y tế được xem là điều kiện để dẫn đến điều trị thành công bệnh nan y trước đây. Tuy nhiên, thực tế là một 

số bệnh đã được điều trị thành công không nhất thiết phải đảm bảo phục hồi chức năng lâu dài của người 

bệnh. Sức khỏe là một khái niệm phức tạp, chủ yếu đề cập đến hạnh phúc của một cá nhân trong một môi 

trường nhất định, hơn là việc không có bệnh. Thêm vào đó, các triệu chứng của bệnh phản ánh sự xáo trộn 

về mất cân bằng tâm sinh lý xã hội của một cá nhân và do đó việc điều trị dứt điểm "Bệnh" chủ yếu nằm ở 

việc điều trị hiệu quả nguyên nhân chứ không phải những gì thuộc về vẻ bề ngoài. Giá trị của việc chăm sóc 

tổng thể về tâm sinh lý được đánh giá thấp dẫn đến điều trị và chăm sóc thực tế đã thất bại. Do vậy, ngày nay 

điều trị toàn diện và chăm sóc toàn diện được khuyến cáo nhằm mục đích cải thiện việc chữa bệnh của cá 

nhân như một thể thống nhất gồm sinh học – tâm lý – xã hội, từ khi người bệnh sinh ra cho đến khi chết. Mục 

tiêu: tìm kiếm bằng chứng hiện tại về giá trị và ứng dụng của công tác chăm sóc toàn diện. Phương pháp: 

tồng quan tài liệu thông qua tìm kiếm tài liệu từ nguồn trên Pubmed/Medline. Nhấn mạnh vào nền tảng lý 

thuyết, vào các liệu pháp thay thế và ứng dụng của chăm sóc toàn diện trên thực tế. Kết luận: Cách tiếp cận 

toàn diện đó là cách tiếp cận đến các nhu cầu sinh học, xã hội và tinh thần của người bệnh. Một số lượng 

đáng kể các liệu pháp điều trị và chăm sóc thay thế khác nhau đã góp phần đáng kể trong việc quản lý các 

bệnh tâm thần và các bệnh mãn tính.

 Từ khóa: Chăm sóc điều dưỡng toàn diện.

VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG XỬ TRÍ CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CẤP
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 Đột quỵ não là một trong bốn nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Năm 2018, số người mắc 

đột quỵ tại Việt Nam khoảng 200.000 người. Trong đó tỉ lệ đột quỵ thiếu máu não chiếm khoảng 60 – 80 %. 

Đối với đột quỵ thiếu máu não do tắc mạch lớn, cứ mỗi giây trôi qua có 32.000 tế bào não chết đi và cứ mỗi 

phút trôi qua có 1.9 triệu tế bào não bị chết. Thời gian vàng trong điều trị đột quỵ thiếu máu não là 4,5 giờ nếu 

sử dụng thuốc tiêu huyết khối và trong vòng 6 giờ đối với phương pháp can thiệp nội mạch. Tuy nhiên nếu 

người bệnh càng được điều trị sớm trong khoảng thời gian này, cơ hội phục hồi càng cao và để lại di chứng 

ít. Ở mỗi giai đoạn trong quy trình xử trí cấp cứu người bệnh thiếu máu não, điều dưỡng đều tham gia và giữ 

vai trò quan trọng: tiếp cận người bệnh, nhận định xử trí cấp cứu, thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng, 

sử dụng thuốc tiêu huyết khối hoặc đưa đi can thiệp nội mạch, theo dõi và chăm sóc người bệnh giai đoạn 

cấp. Những điểm nội dung chính của báo cáo: Đại cương về đột quỵ não; Phương pháp điều trị đột quỵ xuất 

huyết não; Vai trò của điều dưỡng trong xử trí người bệnh đột quỵ thiếu máu não cấp; Thực trạng xử trí người 

bệnh đột quỵ thiếu máu não cấp tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai. Kết luận: “Thời gian là não”, 

người điều dưỡng góp phần rất quan trọng trong xử trí cấp cứu người bệnh đột quỵ thiếu máu não cấp.

 Từ khóa: Đột quỵ não, đột quỵ thiếu máu não, đột quỵ xuất huyết não.

CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TOÀN DIỆN: CÁC HỌC THUYẾT VÀ QUAN ĐIỂM

Nguyễn Thị Lan Anh

Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội

Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Trường Đại học Y Hà Nội

Đỗ Thị Hải Vân

Trung tâm Đột quỵ

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH



CHUYÊN ĐỀ: VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Đặt vấn đề: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân sau ghép 

tim từ người cho đa tạng chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - một cơ sở ghép tim nhiều nhất cả nước. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu, có phân tích trên 23 bệnh nhân đã ghép 

tim từ người cho đa tạng chết não tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ 

tháng 6 / 2012 đến tháng 6 / 2020, với nền tảng là bộ câu hỏi SF - 36. Kết quả: Điểm trung bình của 4 lĩnh 

vực sức khỏe thể chất bao gồm hoạt động chức năng, giới hạn chức năng, cảm nhận đau đớn và sức khỏe 

tổng quát lần lượt là 87,4; 86,6; 92,1và 80,8. Điểm trung bình của 4 lĩnh vực sức khỏe tinh thần bao gồm 

cảm nhận sức sống, hoạt động xã hội, giới hạn tâm lý và tinh thần tổng quát lần lượt là 86,6; 79,2; 83,5 và 

86,6. Điều dưỡng có vai trò tốt trong giáo dục và tư vấn, theo dõi người bệnh sau ghép tim Kết luận: Điểm số 

chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều cao ở tất cả lĩnh vực 

sức khỏe, và Điều dưỡng đã thực hiện tốt vai trò trong chăm sóc người bệnh trong ghép tim.

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, ghép tim , SF - 36, Điều dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
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Đặt vấn đề: Khuyết phần mềm sau chấn thương là một vấn đề thường gặp tại Việt Nam do tỷ lệ tai 

nạn giao thông và tai nạn lao động cao. Đối với chuyên khoa phẫu thuật tạo hình, việc điều trị ghép da đối với 

các khuyết phần mềm do chấn thương đã được áp dụng thường quy. Tuy vậy, tại Việt Nam hiện vẫn chưa có 

sự thống nhất về phác đồ chăm sóc điều dưỡng ở nhóm bệnh nhân này. Mục tiêu: 1) Đánh giá vai trò của 

điều dưỡng trong kết quả điều trị người bệnh khuyết phần mềm được ghép da dày và da mỏng xẻ đôi; 2) 

Trình bày một số kinh nghiệm chăm sóc của điều dưỡng cho người bệnh khuyết phần mềm sau chấn 

thương tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: Mô tả 

loạt bệnh, hồi cứu hồ sơ bệnh án 33 bệnh nhân khuyết phần mềm do chấn thương được điều trị bằng phương 

pháp ghép da mỏng hoặc da dày tại khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 

01/8/2020 - 11/11/2020. Kết quả: Có 33 đối tượng được đưa vào nghiên cứu. Có 19 ca nam (57,6%), tuổi 

trung bình 31,6±17,6 năm, cơ chế chấn thương chủ yếu do TNGT (28 ca, 84,8%), thời gian điều trị 

20,6±8,3 ngày. Tất cả những bệnh nhân có tổ chức hoại tử đều được cắt lọc (12 ca). Toàn bộ đối tượng 

nghiên cứu được băng vết thương bằng Urgotul trước và sau ghép da. Nơi lấy da được băng bằng betaplast 7 

ca (21,2%), gạc mỡ tetracyclin 26 ca (78,8%). Toàn bộ đối tượng khi ra viện đạt da ghép liền tốt. Kết luận: 

Điều trị ghép da thành công ở bệnh nhân khuyết phần mềm do chấn thương không chỉ phụ thuộc vào kỹ 

thuật của bác sĩ, mà còn cần sự chăm sóc của điều dưỡng. Việc áp dụng các kỹ thuật cắt lọc tổ chức hoại tử, 

băng gạc tiên tiến trong quá trình chăm sóc giúp đạt kết quả ghép da tốt hơn.

Từ khóa: Khuyết phần mềm, chấn thương, ghép da, điều dưỡng.

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI BỆNH VÀ VAI TRÒ 

ĐIỀU DƯỠNG TRONG CHĂM SÓC SAU GHÉP TIM TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 

NĂM 2012 - 2020

Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Đăng Thanh

Trung tâm tim mạch & lồng ngực 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Phạm Văn Thành, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, 
 Phạm Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Kim Dung,Trương Quang Trung, Đinh Quang Chung, 

Ngô Xuân Khoa, Hoàng Văn Hồng

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Phòng điều dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Khoa Chấn thương chi trên và y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

CHUYÊN ĐỀ: VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG Ở NGƯỜI BỆNH KHUYẾT PHẦN MỀM 

SAU CHẤN THƯƠNG ĐƯỢC GHÉP DA





CHUYÊN ĐỀ: TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN

 Một số kết quả đạt được của Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020: Xây dựng 

và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển nghề công tác xã hội; Củng cố, phát triển 

mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; Đào tạo nghề công tác xã hội; Tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nghề công tác xã hội; Hỗ trợ hình thành 

Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam; phát triển mạng lưới hiệp hội nghề công tác 

xã hội, giúp người làm công tác xã hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công 

tác xã hội. Tuy nhiên, còn một số tồn tại như: Khuôn khổ pháp lý phát triển CTXH chưa được hoàn chỉnh, đặc 

biệt là vai trò, nhiệm vụ của người làm CTXH chưa được xác định cụ thể trong Luật; Các cơ sở cung cấp dịch 

vụ CTXH còn thiếu về số lượng, chưa bảo đảm về chất lượng, tính xã hội hóa chưa cao; Đội ngũ người làm 

CTXH còn mỏng và chưa chuyên nghiệp; Công tác đào tạo CTXH tại các trường đại học, cao đẳng mới chỉ 

chú trọng đến số lượng; các chương trình, giáo trình giảng dạy về công tác xã hội còn thiếu, nhiều bất cập; 

Nhận thức về vai trò, vị trí của nghề công tác xã hội trong quá trình xây dựng nền an sinh xã hội tiên tiến của 

đất nước ở nhiều cấp, ngành còn hạn chế. 

Do vậy, Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu: Phát triển công tác 

xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; Xây dựng đội 

ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đạt yêu cầu về chất lượng; Phát triển 

mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước; Nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu 

dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

Từ khóa: Công tác xã hội, Việt Nam.

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG Y TẾ 

TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030
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 Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam cho thấy công tác xã hội là bộ phận không thể thiếu tại 

các cơ sở y tế, đặc biệt trong bối cảnh các dịch bệnh mới phát sinh như đại dịch COVID-19. Do đó, cần thiết 

để đưa ra một số định hướng phát triển công tác xã hội trong y tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên các 

khía cạnh: xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội trong y tế; phát triển mô 

hình hoạt động công tác xã hội trong y tế một cách toàn diện; rà soát, sắp xếp, bổ sung nguồn nhân lực công 

tác xã hội trong y tế tại các cấp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội trong y tế để nâng cao số 

lượng, chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội trong y tế; tăng cường việc nghiên cứu, đánh giá kết quả và 

đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển công tác xã hội trong y tế; và tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của lãnh đạo cơ sở y tế, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế về công tác xã hội trong y tế.

 Từ khóa: Công tác xã hội trong y tế, Việt Nam, giai đoạn 2021-2030.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030

Phạm Thị Hải Hà

Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội

Bộ Lao động Thương binh và xã hội

Nguyễn Tuấn Hưng

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Y tế

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN



CHUYÊN ĐỀ: TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN

Với lịch sử 110 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai, thành Với lịch sử 110 năm hình 

thành và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội là một trong những bệnh viện hàng đầu tại Việt 

Nam. Ngày 28/5/2015, Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức thành lập Phòng Công tác xã hội. Phòng đã và 

đang khẳng định vị trí, vai trò của mình trong hệ thống Bệnh viện nói chung và ngành y tế nói riêng.  Bài viết 

này trình bày mô hình phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Bạch Mai: quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu 

tổ chức và nhân sự, chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính của phòng, các thành tích đã đạt được. Từ 

đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Bạch 

Mai.

Từ khóa: CTXH, CTXH trong bệnh viện, Vai trò của nhân viên CTXH.

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN TẠI VIỆT NAM: 

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NHẰM NÂNG CAO  CHẤT LƯỢNG 

NGUỒN NHÂN LỰC
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Nguồn nhân lực công tác xã hội trong bệnh viện đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết 

các vấn đề tâm lý - xã hội của người bệnh, người nhà người bệnh, và nhân viên y tế, góp phần đáp ứng sự hài 

lòng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy sự hiếu 

hụt về số lượng và chất lượng của người làm công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt 

là bệnh viện tuyến quận/huyện. Do đó, tính chuyên nghiệp trong đào tạo cử nhân chính quy công tác xã hội 

trong bệnh viện và các khóa tập huấn cho nhân viên công tác xã hội và nhân viên y tế tại các bệnh viện cần 

được quan tâm, chú trọng trong giai đoạn tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội trong 

bệnh viện.

Từ khóa: Công tác xã hội trong bệnh viện; tính chuyên nghiệp; đào tạo; nguồn nhân lực.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Hoàng Thị Phú Bằng

Phòng Công tác xã hội

Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Tiến Nam

Bộ môn Công tác xã hội

Trường Đại học Y tế công cộng

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN



CHUYÊN ĐỀ: ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN - KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

	 Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, trong đợt dịch thứ 4, tính đến 

ngày 24/11/2021 có 24.174 ca tử vong, tỷ lệ trẻ em dưới 18 tuổi chiếm 0,3%, tỷ lệ trên 65 tuổi là 47,5%. 

Trong đó, tử vong chủ yếu là tại TP.HCM 17.575 ca, 72,7%, tiếp đến là Bình Dương 10,8%, Đồng Nai 

2,8%, Long An 2,4%, Tiền giang 2%...

	 Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 2,1%, tương đương so với thế giới 2,1%, nhưng nếu không tính số 

mắc và tử vong tại TP.HCM thì tỷ lệ này chỉ là 0,96% thấp hơn nhiều so với thế giới, trong khu vực châu Á 

thì tỷ lệ tử vong trên số mắc Việt Nam đứng thứ 9, thấp hơn của Trung Quốc, Myanmar, Indonesia, cao hơn 

của Thái Lan, Malaysia, Philippines. Tử vong do Covid của Việt Nam tập trung ở đợt 4, trong khi 3 đợt dịch 

đầu tiên Việt Nam chỉ có 35 trường hợp tử vong trong tổng số gần 3.500 ca mắc (tỷ lệ tử vong trên số mắc 

khoảng 1%)

	 Thành lập Trung tâm điều hành, hỗ trợ điều trị COVID, hội chẩn hàng nghìn buổi giúp các cơ sở 

khám chữa bệnh tuyến dưới với những ca COVID nhẹ ở đợt 1, Ca COVID nặng đợt 2, đợt 3, đặc biệt cứu 

sống phi công người anh. Đợt 4 Cục đã phân cấp, giao bệnh viện Bạch Mai, TW Huế, Chợ Rẫy thành lập 3 

Trung tâm hội chẩn tại 3 miền. Ưu điểm của các buổi hội chẩn từ xa có các chuyên gia đầu ngành, các bác 

sĩ, điều dưỡng của tất cả các cơ sở KB,CB được tham gia. Đồng thời đầu tư nhân lực, đặc biệt là nhân lực 

có chất lượng cao, chuyên sâu để điều trị COVID. Chỉ đạo các Trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến như Bạch 

Mai, Huế, Chợ Rẫy tổ chức đào tạo các khóa: điều trị COVID cơ bản; Hồi sức tích cực, chống độc; sử dụng 

máy thở; sử dụng máy ECMO… Chỉ đạo các bệnh viện tuyến TW cử các đoàn cán bộ gồm các đồng chí 

trong ban Giám đốc, các chuyên khoa đầu ngành xuống hướng dẫn thành lập bệnh viện dã chiến, tổ chức 

thu dung điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc vv. Khi các tỉnh có nhiều bệnh nhân nặng, các 

bệnh viện tuyến Trung ương xuống hỗ trợ thành lập trung tâm hồi sức tích cực, hướng dẫn cơ sở vật chất 

như hệ thống ô xy, khí nén, nước thải, xử lý nhà đại thể. Hướng dẫn chuyên môn hồi sức tích cực, sử dụng 

máy thở các thế hệ, máy ECMO... Các trung tâm hồi sức tích cực Bộ Y tế đã tích cực triển khai theo mô 

hình chỉ đạo tuyến, bệnh viện các tầng để đảm bảo công tác cứu chữa người bệnh nặng nhập viện kịp thời 

và hiệu quả. Phối hợp với các bệnh viện tầng 1, tầng 2 chuyển tầng: chuyển người bệnh nhẹ, cải thiện hồi 

phục về các bệnh viện tầng dưới để giải phóng giường HSTC. Hỗ trợ chuyên môn cho hơn 35 bệnh viện dã 

chiến, hơn 60 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa (tầng 2 điều trị COVID-19) và hơn 10 bệnh viện tư nhân.

Công tác chỉ đạo tuyến được đánh giá là rất có hiệu quả trong việc điều phối và nâng cao năng lực 

chống dịch nói chung đặc biệt là đại dịch COVID-19. Đến nay, hoạt động hỗ trợ tuyến trong phòng chống 

dịch bệnh đã và đang được triển khai đồng bộ với chất lượng tốt nhất tới toàn bộ các tỉnh thành trên cả 

nước mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức do thiếu nguồn lực, đặc biệt thiếu cán bộ hồi sức cấp cứu.

Từ khóa: Chỉ đạo tuyến, COVID-19.

KẾT QUẢ 10 NĂM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO - 

CHỈ ĐẠO TUYẾN, BỆNH VIỆN BẠCH MAI VÀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 10 NĂM TỚI
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 Đào tạo nhân lực giữ vai trò quan trọng trong sự thành công của công tác bảo vệ và chăm sóc sức 

khoẻ nhân dân thể hiện rõ trong Nghị quyết số 20-NQ/TW. Chất lượng ngành y tế hiện nay đã được nâng cao 

nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Số cán bộ y tế có trình độ cao, chuyên sâu còn chưa nhiều. Hiện nay số cán 

bộ y tế trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm tới trên 1/2 tổng số cán bộ, trong khi số cán bộ có trình độ đại học 

chỉ chiếm khoảng 1/3 và số cán bộ có trình độ thạc sĩ trở lên khoảng 10%.Bên cạnh đó, tình trạng thiếu 

nguồn lực trầm trọng thể hiện rõ nhất tại các vùng sâu, vùng xa, các bệnh viện tuyến dưới và các địa 

phương. Trong giai đoạn dịch bệnh sự thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực hồi 

sức, cấp cứu, truyền nhiễm và phòng chống dịch bệnh. Sự khác biệt về thu nhập và điều kiện làm việc là 

nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phân bố cán bộ y tế không đồng đều này giữa các khu vực. Đào tạo 

liên tục cán bộ y tế đã thực sự mang lại những hiệu quả thiết thực với người bệnh, thông qua việc nâng cao 

năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế của các cơ sở y tế tuyến trước, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao 

chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân với 3.051 khóa đào tạo liên tục được tổ chức 

thành công cho 294.170 lượt cán bộ y tế các trình độ chuyên môn từ y tá, điều dưỡng, kỹ thuật viên y đến 

dược sĩ, bác sĩ, bác sĩ CK1, CK2, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc trên 1.000 cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến trung ương 

đến địa phương trong cả nước. Chỉ đạo tuyến là cầu nối giữa các bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới, là 

phương cách để đưa dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng, kỹ thuật cao từ tuyến trên về tuyến dưới. Các 

hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ cũng được triển khai rất hiệu quả tới tất cả các tỉnh thành phía 

Bắc, với 2.698 lượt Giáo sư¬, Tiến sĩ, Bác sĩ, những chuyên gia đầu ngành của các chuyên khoa đã tham gia 

đi công tác tuyến xuống giúp đỡ tuyến dưới theo kế hoạch thường quy hoặc đột xuất khi có yêu cầu như cấp 

cứu, ngộ độc, dịch bệnh; Chuyển giao 11.549 lượt kỹ thuật, đặc biệt 3.915 lượt kỹ thuật chuyên sâu cho 

6.588 học viên thuộc 462 bệnh viện trên cả nước; 1.366 lượt cán bộ chuyên môn luân phiên về hỗ trợ 98 

bệnh viện các tỉnh phía Bắc, cán bộ luân phiên đã trực tiếp khám, điều trị 195.780 lượt bệnh nhân với 2.134 

bệnh nhân nặng, nguy kịch. Ngoài ra Bệnh viện luôn khẩn cấp, kịp thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ trực tiếp 

nhằm ứng phó dịch COVID-19, dịch Bạch hầu, White more, ngộ độc Botulinum… cử 120 đoàn công tác với 

1.486 lượt cán bộ đi hỗ trợ trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nguyên, Đắk Lắk , An 

Giang, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên,... Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến của BV 

Bạch Mai được triển khai có hiệu quả giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế. Hoạt động chỉ 

đạo tuyến, đào tạo liên tục của BV Bạch Mai đã và đang được triển khai sâu rộng với chất lượng tốt nhất tới 

hầu hết các tỉnh thành phía Bắc và cả nước mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức do thiếu nguồn lực, 

đặc biệt thiếu cán bộ chuyên trách.

 Từ khóa: Đào tạo, chỉ đạo tuyến, nhân lực y tế.

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN TRONG CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM

Cao Hưng Thái, Bùi Quốc Vương

Cục Quản lý Khám chữa bệnh 

Bộ Y tế

Vũ Văn Nhân, Trịnh Kim Giang, Lê Anh Tuấn, Bùi Ngọc Khanh, Nguyễn Đức Thịnh, 

Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ Thị Vân Anh, Vũ Văn Giáp

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ: ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN - KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA



CHUYÊN ĐỀ:  KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XAĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN - 

Yên Bái là cửa ngõ vùng Tây Bắc với diện tích tự nhiên 6.899,49 km2 và là trung tâm khu vực miền 

núi phía Bắc bao quanh bởi các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu và Phú Thọ. Trung 

tâm tỉnh Yên Bái cách Thủ đô Hà Nội 160 km. Tỉnh Yên Bái gồm 7 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố với 173 xã 

phường thị trấn (150 xã, 10 thị trấn, 13 phường). Trong đó có 81 xã, thị trấn vùng cao, 81 xã đặc biệt khó 

khăn, 02 huyện là huyện nghèo của cả nước theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Dân số toàn tỉnh đến 

31/12/2020 là 830.296 người, với trên 30 dân tộc sinh sống, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 53,74%. 

Vùng cao, vùng dân tộc thiểu số còn một số phong tục, tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến công tác chăm sóc 

và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2010-2015, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng 

cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh, huyện đến tuyến xã; phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện 

Đề án Phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015, ban hành Quyết định số 

22/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2016-2020. Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh có hạn, các bệnh viện mới chỉ tập trung đào tạo về chuyên 

môn theo các lĩnh vực chuyên khoa cơ bản. Các nội dung đào tạo về quản lý, đào tạo chuyên sâu và đào tạo 

kỹ thuật cao tuy đã được triển khai nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản 

lý và nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.	 Để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển y tế 

của Tỉnh Yên Bái, năm 2017 UBND tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai đã ký thỏa thuận hợp tác và phê 

duyệt Dự án “Hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai 

giai đoạn 2017-2021” với mục tiêu: Nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng các dịch vụ khám chữa bệnh 

tại các cơ sở y tế tỉnh Yên Bái một cách bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của 

nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ. Phấn đấu để mọi người dân được tiếp cận và sử dụng 

các dịch vụ y tế có chất lượng, từng bước đưa Yên Bái trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao của 

khu vực Tây Bắc. thông qua các hoạt động:

1. Kiện toàn phát triển hệ thống quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến tại tỉnh Yên Bái.

2. Đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực khám bệnh, 

chữa bệnh và phục hồi chức năng tại các cơ sở khám chữa bệnh y tế tỉnh Yên Bái đáp ứng nhu cầu khám 

bệnh, chữa bệnh phổ cập của nhân dân. 
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3. Hỗ trợ phát triển dịch vụ kỹ thuật cao và chuyên sâu tại các Bệnh viện nhằm đáp ứng nhu 

cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao và đa dạng của nhân dân. 

4. Thiết lập và phát triển hệ thống cấp cứu trong và ngoài bệnh viện đáp ứng nhu cầu cấp cứu 

của mọi người dân.

5. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, đào tạo và chỉ đạo tuyến, 

hội chẩn từ xa.

6. Tăng cường năng lực quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng, kỹ năng mềm và nghiên cứu 

khoa học cho đội ngũ cán bộ y tế nòng cốt tỉnh Yên Bái.

7. Tạo dựng sự gắn kết mật thiết giữa các cán bộ viên chức ngành y tế tỉnh Yên Bái và Bệnh 

viện Bạch Mai thông qua các loại hình giao lưu, trao đổi đoàn.

Với việc hỗ trợ toàn diện của Bệnh viện Bạch Mai đã giúp hệ thống y tế tỉnh Yên Bái có các cơ sở 

khám chữa bệnh thay đổi, phát triển nhanh chóng về năng lực cả chiều rộng và chiều sâu, cung cấp dịch vụ 

y tế chất lượng cao, giải quyết được cơ bản các bệnh tật mà trước đây phải chuyển lên tuyến tỉnh và trung 

ương. Người bệnh được khám chữa bệnh kịp thời, có chất lượng ngay tại tuyến y tế cơ sở sẽ góp phần giảm 

tải cho các bệnh viện tuyến trên, trực tiếp là bệnh viện tuyến tỉnh. Các bệnh viện tuyến huyện cũng sẽ thu hút 

được nhiều người bệnh hơn, giúp cho hệ thống y tế hoạt động hài hòa và hiệu quả. Chất lượng dịch vụ y tế 

được cải thiện sẽ mang lại sức khỏe tốt hơn cho nhân dân tỉnh Yên Bái, qua đó góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội của người dân và của xã hội nói chung, phấn đấu theo mục tiêu phát triển Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản 

sắc và hạnh phúc” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn tới.

Từ khóa: Dự án Yên Bái, Bệnh viện Bạch Mai.
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Đặt vấn đề: Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, tuyến cao 

nhất trong hệ thống khám chữa bệnh, có bề dày hoạt động 110 năm, với nhiều chuyên khoa đầu ngành 

cùng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, triển 

khai hàng trăm kỹ thuật cao ngang tầm khu vực và thế giới. Bệnh viện ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt 

động Hội chẩn từ xa (năm 2000); Đào tạo từ xa (năm 2001); Hội chẩn trực tuyến (năm 2011) và Khám, 

chữa bệnh từ xa (năm 2020) với hơn 3 triệu lượt học viên thụ hưởng từ hơn 1000 đơn vị y tế trong cả nước.

Kết quả 2 năm triển khai đề án Khám chữa bệnh từ xa (2020-2021):

Từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2021, Bệnh viện Bạch Mai đã có mạng lưới kết nối với 500 bệnh 

viện trong nước và quốc tế. Các hoạt động Khám, chữa bệnh từ phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu 

gồm: Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa; Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến; Đào tạo trực tuyến các chủ đề 

chuyên khoa; Đào tạo/chuyển giao kỹ thuật; Truyền thông giáo dục khám chữa bệnh từ xa; Phòng khám từ 

xa; Hội chẩn cấp cứu, Hội chẩn bệnh nhân COVID… Các hoạt động này đã đem lại hiệu quả tốt đặc biệt 

trong thời gian dịch bệnh Covid-19, được các bệnh viện đánh giá cao. Bệnh viện cũng đã xây dựng và ban 

hành 02 quy trình: Hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa và Hội chẩn cấp cứu từ xa.

Trong thời gian tới, phát huy những tiến bộ của cách mạng công nghệ 4.0, Bệnh viện Bạch Mai sẽ 

tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ số, trang thiết bị hiện đại như hệ thống thực tế ảo tăng 

cường, hệ thống phòng mổ từ xa,…

Kết luận: Khám chữa bệnh từ xa giúp nhằm kéo gần khoảng cách giữa các cơ sở y tế tuyến dưới với 

y tế trình độ cao. Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong Y tế và bối cảnh đại dịch Covid 19 còn tiếp diễn, 

Khám chữa bệnh từ xa giúp nâng cao trình độ chuyên môn các cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng 

chăm sóc sức khoẻ người dân.

Từ khóa: Khám chữa bệnh từ xa, Đề án, Bệnh viện Bạch Mai .

198 199

Telehealth (or telemedicine) refers to the use of information and communication technologies to 

provide health care to augment to replace face-to-face methods.

The use of telehealth has escalated since the Covid19 pandemic began in late 2019.  This uptake of 

telehealth was largely a direct response to the pandemic and part of a suite of initiatives that aimed to 

reduce transmission of the virus and to keep people safe. Before this time, telehealth was most widely used 

in areas such as mental health, after hours and emergency services and as a way to provide health care to 

communities that are underserviced by health care professionals such as small rural and remote 

communities.

Most studies about telehealth report positive outcomes. In the areas where it has been applied, 

telehealth is often as effective as face-to-face care with respect to clinical outcomes. It can help reduce the 

time and cost burden of travel for some patients if they can be treated without having to leave their own 

homes.

Research suggests that telehealth (such as 'phoning the doctor for a consultation) is generally 

accepted by patients. However, it is not suitable for all situations and does have limitations.

Augment Reality (AR) technology may help overcome some of the limitations associated with more 

traditional telehealth modalities. AR can extend the capabilities of telehealth. Augmented reality (AR) is a 

form of immersive experience in which the real world is enhanced by computer-generated two and three-

dimensional content. Using a wearable device, AR is able to show virtual objects in place. For example, 

using AR headwear, health practitioner does not need to look away from the patient they are treating to 

check notes, view radiographs or receive instruction from a mentor. The outside world can be brought to 

them 'virtually'.

In this presentation, we provide an overview of the work we are doing in this area. We use a headwear 

device to connect one person with another. This may be a patient at home and a doctor in a hospital. We are 

investigating the use of AR to improve communication between a student and a teacher, a novice 

practitioner and an expert.

We have recently begun work with the team at the Bach Mai hospital to see how AR may assist 

communication between a junior doctor working in a rural hospital and a more senior consultant. This work 

has been funded through the Aus4Innovation, Innovation Partnership Grant, and will continue through 2022 

and beyond.

 Key word: Telehealth, Augmentd Reality, AR.
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Đặt vấn đề: Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, tuyến cao 

nhất trong hệ thống khám chữa bệnh, có bề dày hoạt động 110 năm, với nhiều chuyên khoa đầu ngành 

cùng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, triển 

khai hàng trăm kỹ thuật cao ngang tầm khu vực và thế giới. Bệnh viện ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt 

động Hội chẩn từ xa (năm 2000); Đào tạo từ xa (năm 2001); Hội chẩn trực tuyến (năm 2011) và Khám, 

chữa bệnh từ xa (năm 2020) với hơn 3 triệu lượt học viên thụ hưởng từ hơn 1000 đơn vị y tế trong cả nước.

Kết quả 2 năm triển khai đề án Khám chữa bệnh từ xa (2020-2021):

Từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2021, Bệnh viện Bạch Mai đã có mạng lưới kết nối với 500 bệnh 

viện trong nước và quốc tế. Các hoạt động Khám, chữa bệnh từ phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu 

gồm: Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa; Đào tạo - Hội chẩn trực tuyến; Đào tạo trực tuyến các chủ đề 

chuyên khoa; Đào tạo/chuyển giao kỹ thuật; Truyền thông giáo dục khám chữa bệnh từ xa; Phòng khám từ 

xa; Hội chẩn cấp cứu, Hội chẩn bệnh nhân COVID… Các hoạt động này đã đem lại hiệu quả tốt đặc biệt 

trong thời gian dịch bệnh Covid-19, được các bệnh viện đánh giá cao. Bệnh viện cũng đã xây dựng và ban 

hành 02 quy trình: Hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa và Hội chẩn cấp cứu từ xa.

Trong thời gian tới, phát huy những tiến bộ của cách mạng công nghệ 4.0, Bệnh viện Bạch Mai sẽ 

tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ số, trang thiết bị hiện đại như hệ thống thực tế ảo tăng 

cường, hệ thống phòng mổ từ xa,…

Kết luận: Khám chữa bệnh từ xa giúp nhằm kéo gần khoảng cách giữa các cơ sở y tế tuyến dưới với 

y tế trình độ cao. Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong Y tế và bối cảnh đại dịch Covid 19 còn tiếp diễn, 

Khám chữa bệnh từ xa giúp nâng cao trình độ chuyên môn các cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng 

chăm sóc sức khoẻ người dân.

Từ khóa: Khám chữa bệnh từ xa, Đề án, Bệnh viện Bạch Mai .
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Telehealth (còn gọi là y học từ xa) đề cập đến việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm thay thế các phương pháp gặp mặt trực tiếp.

Việc sử dụng telehealth đã tăng lên kể từ khi đại dịch Covid19 bắt đầu vào cuối năm 2019. Việc sử 

dụng telehealth là một phản ứng trực tiếp đối với đại dịch và là một phần của một loạt các sáng kiến n  hằm 

giảm lây truyền vi rút và giữ an toàn cho mọi người. Trước thời điểm này, telehealth được sử dụng rộng rãi 

nhất trong các lĩnh vực như sức khỏe tâm thần, các dịch vụ y tế sau giờ làm việc và khẩn cấp, và các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe ở những nơi còn nhiều hạn chế như các cộng đồng nhỏ ở nông thôn và vùng sâu vùng 

xa.

Hầu hết các nghiên cứu về telehealth đều báo cáo kết quả tích cực. Trong các lĩnh vực đã được áp 

dụng, telehealth thường có hiệu quả như chăm sóc trực tiếp đối với các kết quả lâm sàng. Telehealth có thể 

giúp giảm gánh nặng thời gian và chi phí đi lại cho bệnh nhân khi họ có thể được điều trị mà không cần phải 

rời khỏi nhà.

Nghiên cứu cho thấy rằng telehealth (chẳng hạn như 'gọi điện cho bác sĩ để được tư vấn) thường được 

bệnh nhân chấp nhận. Tuy nhiên, nó không phù hợp với mọi tình huống và có những hạn chế.

Công nghệ thực tế tăng cường (AR) có thể giúp khắc phục một số hạn chế liên quan đến các phương 

thức truyền thống từ xa. AR đồng thời có thể mở rộng khả năng của telehealth. Thực tế tăng cường là một 

hình thức trải nghiệm nhập vai, trong đó thế giới thực được nâng cao bởi nội dung hai và ba chiều do máy 

tính tạo ra. Sử dụng thiết bị có thể đeo được, AR hiển thị các đối tượng ảo ngay trong môi trường thực tế. Ví 

dụ, khi sử dụng thiết bị AR đeo trên đầu, nhân viên y tế không cần phải rời mắt khỏi bệnh nhân mà họ đang 

điều trị để kiểm tra các ghi chú, xem phim X quang hoặc nhận hướng dẫn từ một người cố vấn.

Trong phần trình bày này, chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan về công việc chúng tôi đang làm 

trong lĩnh vực này. Chúng tôi sử dụng thiết bị AR đeo trên đầu để kết nối người này với người khác. Người ở 

đây có thể là một bệnh nhân ở nhà và một bác sĩ trong bệnh viện. Chúng tôi đang điều tra việc sử dụng AR để 

cải thiện giao tiếp giữa sinh viên và giáo viên, nhân viên y tế mới ít kinh nghiệm và chuyên gia.

Gần đây, chúng tôi đã bắt đầu làm việc với nhóm chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai để đánh giá khả 

năng hỗ trợ giao tiếp của AR giữa bác sĩ làm việc tại các bệnh viện tuyến dưới và chuyên gia tư vấn ở tuyến 

trên. Công việc này đã được tài trợ thông qua Aus4Innovation, Innovation Partnership Grant, và sẽ tiếp tục 

đến năm 2022 và xa hơn nữa.

Từ khóa: Công nghệ thực tế tăng cường, Y học từ xa.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SAU 2 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA B

ỆNH VIỆN BẠCH MAI.

Hoàng Việt Anh, Đỗ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hoa, Lê Hồng Phong,

Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Phương Bảo, Kiều Anh Tuấn, Vũ Văn Nhân, Vũ Văn Giáp

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Bệnh viện Bạch Mai

CHUYÊN ĐỀ:  KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XAĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN - 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG (AR) 

TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE LÂM SÀNG

MD. Tonny Barnett

Đại học Tasmania - Úc
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Telehealth (or telemedicine) refers to the use of information and communication technologies to 

provide health care to augment to replace face-to-face methods.

The use of telehealth has escalated since the Covid19 pandemic began in late 2019.  This uptake of 

telehealth was largely a direct response to the pandemic and part of a suite of initiatives that aimed to 

reduce transmission of the virus and to keep people safe. Before this time, telehealth was most widely used 

in areas such as mental health, after hours and emergency services and as a way to provide health care to 

communities that are underserviced by health care professionals such as small rural and remote 

communities.

Most studies about telehealth report positive outcomes. In the areas where it has been applied, 

telehealth is often as effective as face-to-face care with respect to clinical outcomes. It can help reduce the 

time and cost burden of travel for some patients if they can be treated without having to leave their own 

homes.

Research suggests that telehealth (such as 'phoning the doctor for a consultation) is generally 

accepted by patients. However, it is not suitable for all situations and does have limitations.

Augment Reality (AR) technology may help overcome some of the limitations associated with more 

traditional telehealth modalities. AR can extend the capabilities of telehealth. Augmented reality (AR) is a 

form of immersive experience in which the real world is enhanced by computer-generated two and three-

dimensional content. Using a wearable device, AR is able to show virtual objects in place. For example, 

using AR headwear, health practitioner does not need to look away from the patient they are treating to 

check notes, view radiographs or receive instruction from a mentor. The outside world can be brought to 

them 'virtually'.

In this presentation, we provide an overview of the work we are doing in this area. We use a headwear 

device to connect one person with another. This may be a patient at home and a doctor in a hospital. We are 

investigating the use of AR to improve communication between a student and a teacher, a novice 

practitioner and an expert.

We have recently begun work with the team at the Bach Mai hospital to see how AR may assist 

communication between a junior doctor working in a rural hospital and a more senior consultant. This work 

has been funded through the Aus4Innovation, Innovation Partnership Grant, and will continue through 2022 

and beyond.

 Key word: Telehealth, Augmentd Reality, AR.

CHUYÊN ĐỀ:  KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XAĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN - 

THE APPLICATION OF AUGMENTED REALITY (AR) TECHNOLOGY 

IN CLINICAL HEALTH CARE

MD. Tonny Barnett

University of Tasmania, Australia 

https://hoinghikhoahoc.bachmai.edu.vn/
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 Điều trị bảo tồn là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ngày càng được quan tâm hơn. 

cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trang thiết bị mà can thiệp nội mạch ngày càng khẳng định 

được vai trò trong công tác khám chữa bệnh nói chung và trong hệ tiết niệu - sinh học nói riêng. Can thiệp 

nội mạch trong hệ tiết niệu được thực hiện trong các trường hợp sau: Cần máu do chấn thương thận, giả 

phình hay thông động mạch thận; u cơ mỡ mạch thận; nong đặt giá đỡ mạch máu trong hẹp động mạch 

thận; nút động mạch thận mất chức năng; điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (u xơ tiền liệt tuyến), cần 

máu trong chảy máu do ung thư tuyến tiền liệt... Can thiệp nội mạch trong hệ sinh dục được chỉ định: điều trị 

u cơ trơn tử cung, lạc nội mạc tử cung bằng nút động mạch tử cung; cầm máu trong chảy máu sản khoa; 

cầm máu do nhau tiền đạo hay cài răng lược; điều trị suy giãn tĩnh mạch thừng tinh hay tĩnh mạch       

buồng trứng; dị dạng mạch máu vùng sinh dục... Trung tâm Điện quang bệnh viện Bạch Mai đã triển khai 

thành công hầu hết các kỹ thuật trên, trong đó có kỹ thuật thực hiện được thành công từ vài bệnh nhân đến 

hàng nghìn bệnh nhân. Đóng vai trò đầu tầu trong cả nước về lĩnh vực can thiệp nội mạch trong hệ tiết niệu - 

sinh dục, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện trong cả nước, cũng như các nước bạn (HongKong,    

Đài Loan...). 

 Kết luận:  Nút mạch trong điều trị một số bệnh lý thuộc hệ tiết niệu - sinh dục là xâm nhập tối thiểu, 

không phải gây mê, điều trị bả tồn và mang lại chất lương cuộc sống cho người bệnh. 

 Từ Khóa: Nút động mạch tử cung, nút động mạch tuyến tiền liệt, nút tĩnh mạch sinh dục.
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CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH MỘT SỐ BỆNH LÝ TIẾT NIỆU - SINH DỤC

Nguyễn Xuân Hiền

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai

PHƯƠNG PHÁP NÚT ĐỘNG MẠCH ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT 

Có THỂ TÍCH LỚN > 80 Gam

Phan Hoàng Giang , Lê Văn Khánh, Nguyễn Xuân Hiền 

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai
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Đại cương: Hiện tại, phẫu thuật cho những bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có thể tích lớn 

> 80g vẫn là một thử thách với nhiều biến chứng: chảy máu, hội chứng nội soi,… 

Mục tiêu: Đánh giá tính an toàn và hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng phương 

pháp nút đông mạch tuyến tiền liệtcho những bệnh nhân có thể tích tuyến > 80g. 

Phương pháp: 60 bệnh nhân với thể tích tuyến tiền liệt > 80g được tham gia vào nghiên cứu, các 

bệnh nhân này điều trị nội thất bại và không thích hợp cho phẫu thuật. Nút động mạch tuyến tiền liệt được 

thực hiện dưới gây tê một bên động mạch đùi phải, vật liệu gây tắc là hạt vi cầu 250 μm và 400μm. Bệnh 

nhân được đánh giá các thông số trước điều trị và sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng: bảng điểm quốc tế 

về triệu chứng tuyến tiền liệt (IPSS), bảng điểm về chất lượng cuộc sống liên quan đến triệu chứng (QoL), lưu 

lượng dòng tiểu cao nhất (Qmax), lượng nước tiểu tồn dư (PVR), chỉ số chức năng cương dương (IIEF-5) và 

thể tích tuyến tiền liệt (PV- trên cộng hưởng từ tại thời điểm 3 tháng). 

Kết quả: Kỹ thuật thực hiện thành công trên 60 bệnh nhân (100%). Lâm sàng cải thiện sau 6 tháng ở 

các chỉ số IPSS, QoL, Qmax, PVR và thể tích tuyến tiền liệt lần lượt là 74,1 %, 152%, 68,7%, 92,6 %, and 

35,5% (sau 3 tháng). Các giá trị trung bình trước và sau can thiệp 6 tháng: IPSS (27,5 và 7,1; P < 0.01), QoL 

(4,7 và 1,7; P < 0.01 ), Qmax (7,5 và 18,9; P < 0.01), PVR (65 và 20,3; P < 0.01) và thể tích ttuyến tiền liệt 

trước và sau can thiệp 3 tháng (98,0 và 65; P < 0.01). Chỉ số về chức năng cương dương không thay đối so 

với ban đầu. Không có biến chứng nặng xảy ra. 

Kết luận: Kết quả từ thử nghiệm lâm sàng trên cho thấy nút động mạch tuyến tiền liệt là một lựa chọn 

an toàn, hiệu quả cho bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, đặc biệt là các bệnh nhân có thể tích tuyến 

tiền liệt > 80g, thất bại điều trị nội, không thích hợp với phẫu thuật.

Từ khóa: Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, nút động mạch tuyến tiền liệt, tuyến tiền liệt to. 
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Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá kỹ thuật và hiệu quả điều trị giãn tĩnh mạch dạ dày bằng can 

thiệp ngược dòng qua shunt vị thận bằng dù (Plug-Assisted retrograde Transvenous obliteration - PARTO). 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2/2017 đến tháng 3/2019 trên 

37 bệnh nhân xơ gan, giãn tĩnh mạch dạ dày có shunt vị - thận, đã được điều trị bằng phương pháp can thiệp 

ngược dòng sử dụng dù (PARTO). Trong số 37 bệnh nhân giãn tĩnh mạch dạ dày có 6 trường hợp có ổ chảy 

máu đang hoạt động, 28 trường hợp dọa vỡ, 8 bệnh nhân có tiền sử xuất huyết, 5 trường hợp can thiệp qua 

nội soi không hiệu quả. Kết quả: Tiến hành gây tắc shunt tĩnh mạch vị thận bằng  dù và sau đó nút tắc búi 

giãn tĩnh mạch dạ dày bằng spongel được thực hiện thành công trên tất cả 37 bệnh nhân. Có hai trường hợp 

kết hợp PARTO với can thiệp xuôi dòng qua tĩnh mạch cửa. Có 2 trường hợp có thoát thuốc ra ngoài mạch 

máu trong quá trình can thiệp. 100% các trường hợp chỉ dùng với 1 dù, 3 bệnh nhân dùng thêm coil (do 

đường kính shunt lớn). Không có trường hợp nào xuất huyết tiêu hóa tái phát trong 3 tháng theo dõi sau can 

thiệp. Kết luận: PARTO là sự lựa chọn tốt, cần được chuyển giao kỹ thuật, thực hiện thường quy hơn nữa để 

đảm bảo lợi ích cho những BN xơ gan

Từ khoá: Xơ gan, giãn vỡ tĩnh mạch dạ dày, can thiệp ngược dòng qua shunt vị thận bằng dù.
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CAN THIỆP NGƯỢC DÒNG QUA SHUNT VỊ THẬN (PARTO) 

TRONG ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN

Trịnh Hà Châu, Lê Văn Khảng, Lê Đức Thọ, Đỗ Đăng Tân

Ngô Lê Lâm, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông

Trung tâm điện quan, Bệnh viện Bạch Mai

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K3

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP 

ĐỐT SÓNG CAO TẦN NHÂN LÀNH TÍNH TUYẾN GIÁP CÓ TRIỆU CHỨNG
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Mục đích: Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương pháp Đốt sóng cao tần (RFA) điều trị nhân lành 

tính tuyến giáp có triệu chứng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh – bệnh viện Bạch Mai. 

Phương pháp: Từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019 có 223 bệnh nhân (BN) với 242nhân lành tính 

tuyến giáp có triệu chứng được điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần. Quy trình bắt đầu bằng thăm 

khám và chẩn đoán nhân tuyến giáp có triệu chứng của bác sỹ lâm sàng, sau đó BN được bác sỹ CĐHA chẩn 

đoán nhân tuyến giáp lành tính theo phân loại TIRADS kết hợp với ít nhất 02 kết quả tế bào học hoặc mô bệnh 

học phù hợp, cuối cùng BN được xét và thực hiện đốt sóng cao tần nhân tuyến giáp. Thăm khám sau 01, 03, 

06 tháng và 01 năm. 

Kết quả: (1) 89.7% bướu giáp nhân chỉ cần điều trị 01 lần RFA, (2) thời gian điều trị 1 lần RFA kéo dài 

trung bình 9.4 phút, (3) 91.2% khối u giảm >50% thể tích. (4) 100% các nhân được điều trị giảm tưới máu. 

(5) 96,4% BN giảm đến mất triệu chứng do nhân tuyến giáp (6) Không có tai biến lớn trong quá trình điều trị, 

các biến chứng nhỏ (đau vùng cổ, chảy máu, ảnh hưởng giọng nói..) tự khỏi sau tối đa 02 tuần. 

Kết luận: Đốt sóng cao tần là phương pháp xâm lấn tối thiểu điều trị hiệu quả nhân lành tính tuyến giáp. 

Từ khoá: Nhân tuyến giáp, nhân lành tính tuyến giáp, nhân tuyến giáp có triệu chứng, điều trị nhân 

tuyến giáp, đốt sóng cao tần.

Nguyễn Thị Tố Ngân, Ngô Lê Lâm, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông

Trung tâm điện quan, Bệnh viện Bạch Mai

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K3
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Ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) là một trong những bệnh lý ác tính thường gặp nhất về tỷ lệ 

mắc và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn thế giới. 

Hiện nay đã có rất nhiều tiến bộ trong điều trị UTP không tế bào nhỏ, đặc biệt là điều trị nội khoa. Điều trị 

đích: Kết quả thử nghiệm lâm sàng pha III (FLAURA) về Osimetinib (TKI thế hệ 3) ở BN UTPKTBN giai đoạn 

tiến triến có đột biến gen EGFR (mất đoạn exon 19 và đột biến điểm L858R) đã giúp cải thiện thời gian sống 

thêm không tiến triển (PFS) 18,9 tháng, sồng thêm toàn bộ (OS) 38,6 tháng so với nhóm chứng (dùng TKI 

thế hệ 1) là 10,2 tháng và 31,8 tháng (tương ứng) với p < 0,005. Điều trị miễn dịch: Thử nghiệm lâm sàng 

pha 3 (KEYNOTE 024): Sử dụng Pembrolizumab (nhóm kháng PD1) ở BN UTPKTBN giai đoạn IV, không có 

đột biến gen EGFR và ALK nhưng có PDL1 dương tính mạnh (chỉ số TPS ≥50%) giúp kéo dài OS trung vị là 

30,0 tháng so với nhóm chứng dùng hóa trị bộ đôi có Platin là 14,2 tháng (p=0,002). BN có chất lượng 

sống tốt hơn so với dùng hóa trị. Kết quả thử nghiệm lâm sàng pha 3 (PACIFIC) trên các BN UTPKTBN giai 

đoạn III không mổ được sau hóa xạ trị đồng thời nếu bệnh không tiến triển thì điều trị củng cố bằng 

Durvalumab (kháng PD-L1) sẽ giúp tăng tỷ lệ đáp ứng toàn bộ (28,4%), kéo dài PFS (16,8 tháng), OS tại 12 

tháng (83,1%), 24 tháng (66,3%) cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê (p<0,005) so với dùng giả dược 

(tương ứng lần lượt là: 5,6 tháng; 16%; 75,3%; 55,6%). Các phương pháp điều trị mới bao gồm liệu pháp 

trúng đích và miễn dịch giúp kéo dài PFS, OS, trong khi đảm bảo chất lượng sống tốt hơn.

Từ khóa: UTP không tế bào nhỏ, điều trị đích, điểu trị miễn dịch.
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CẬP NHẬT TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 

BỆNH UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Phạm Văn Thái

Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. 

Bộ môn Y học hạt nhân, Trường Đại học Y Hà Nội

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN U NÃO VÀ BỆNH LÝ SỌ NÃO 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẠ PHẪU DAO GAMMA QUAY  

TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU BỆNH VIỆN BẠCH MAI
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Mục tiêu: Đánh giá kết quả xạ phẫu u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay (Rotating 

Gamma Knife, RGK)  tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu-Bệnh viện Bạch Mai. Từ 7/2007 đến 

6/2020.  

Đối tượng nghiên cứu: 6000 bệnh nhân được chẩn đoán u não và một số bệnh lý sọ não, có chỉ định 

xạ phẫu bằng dao gamma quay. Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình: 46,7 tuổi, tuổi thấp nhất là 2,5, cao 

nhất là 91 tuổi. Tỉ lệ nam=48,3/nữ=51,7. Kích thước trung bình của các loại tổn thương là 2,8 ± 1,2 cm; 

nhỏ nhất là 0,2cm; lớn nhất là 4,8cm. Liều xạ phẫu trung bình cho các bệnh u tuyến yên là 14,4±2,1Gy, u 

màng não: 22,5±2,7Gy, AVM: 18,4±1,8 Gy, u dây thần kinh VIII: 14,1±1,9 Gy, K di căn não: 16,2±2,4 Gy, u 

sọ hầu: 12,8±1,4Gy, u tuyến tùng: 15,3±1,8Gy, u máu thể hang: 22,1±2,4Gy, u thần kinh đệm: 

16,6±2,5Gy, u nguyên tủy bào: 16,1±2Gy, u màng não thất: 17,3±2,6Gy, Lymphoma: 16,3±1,7Gy, đau 

dây V: 34,1±3,6Gy, u cuộn cảnh 16,2 ± 1,8Gy, u dây V: 14,2±1,8Gy. 

Kết luận: Hầu hết các bệnh nhân đều có cải thiện triệu chứng lâm sàng tốt lên rõ rệt. Các triệu chứng 

này cải thiện dần theo thời gian. 73,4% hết triệu chứng ở năm thứ 1; sau 2 năm là 82,6%; sau 3 năm: 84,1%; 

sau 4 năm: 86,8%; sau 5 năm: 90,3%; sau 6 năm: 94,6%; sau 7 năm 98,4%; sau 8 năm 99%. Kích thước 

trung bình của khối u giảm dần theo thời gian: sau 1 năm là 2,2±0,8cm; sau 2 năm 1,8±1,2cm; sau 3 năm 

1,4±0,8cm; sau 4 năm 0,8±1,1cm; sau 5 năm 0,4±0,6cm; sau 6 năm 0,3±0,5cm; sau 7 năm 0,2±0,2cm; 

sau 8 năm 0,2±0,24cm. Các tác dụng phụ chủ yếu gặp ở tháng thứ 3 như mệt mỏi: 28,4%, mất ngủ: 22,3%, 

chán ăn: 12,7%, đau đầu: 13,9%... các triệu chứng khác chiếm tỷ lệ ít hơn và các biến chứng này cải thiện tốt 

sau điều trị thuốc nội khoa. 

Từ khóa: Gamma quay, u não.

Mai Trọng Khoa, Nguyễn Quang Hùng, Trần Đình Hà, Phạm Cẩm Phương, 

Phạm Văn Thái, Đoàn Xuân Trường, Vương Ngọc Dương, Nguyễn Thanh Hùng, 

Nguyễn Đức Luân, Đào Mạnh Phương

Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai
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Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) xét 

nghiệm đột biến gen bằng phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới (NGS : next-generation sequencing) tại 

bệnh viện Bạch Mai. Kết quả bước đầu áp dụng giải trình tự gen thế hệ mới xác định đột biến gen trên bệnh 

nhân UTPKTBN. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 60 bệnh nhân UTPKTBN được giải trình 

tự xác định đột biến gen bằng hệ thống NGS (Thermo Fisher Scientific). 

Kết quả: Tỷ lệ đột biến cao nhất của gen TP53 chiếm khoảng 27,1%; theo sau đó là đột biến gen 

EGFR, khoảng 23,3%; KRAS, chiếm khoảng 16,8%. Kết luận: Bệnh nhân UTPKTBN xét nghiệm đột biến gen 

bằng phương pháp NGS tại Bệnh viện Bạch Mai: đa số là nam giới, độ tuổi trên 60, giai đoạn III-IV, chủ yếu 

có tiền sử hút thuốc lá, tất cả đều có phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến, mẫu sinh thiết từ u 

nguyên phát. Phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới trên mẫu bệnh phẩm mô của bệnh nhân UTPKTBN 

cho phép phát hiện đồng thời nhiều đột biến gen. Kết quả bước đầu áp dụng giải trình tự gen thế hệ mới xác 

định đột biến gen trên bệnh nhân UTPKTBN, tỷ lệ đột biến gen TP53 chiếm cao nhất (27,1%); trong đó tỷ lệ 

đột biến gen EGFR, loại đột biến liên quan đến điều trị nhắm trúng đích chiếm khoảng 23,3%, chủ yếu xảy ra 

ở vị trí đột biến trên exon 19.

Từ khoá: Giải trình tự gen thế mới, đột biến gen, ung thư phổi không tế bào nhỏ.
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XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ 

BẰNG GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Mai Trọng Khoa, Phạm Cẩm Phương, Trần Đình Hà, Phạm Văn Thái, 

Nguyễn Thuận Lợi, Võ Thị Thuý Quỳnh

Đơn vị Gen - Tế bào gốc, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu 

Bệnh viện Bạch Mai
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 Xuất huyết huyết dưới nhện do vỡ phình động mạch não là một bệnh lý nguy hiểm với tỷ lệ tử vong và 

tàn tật cao. Người ta ước tính rắng có khoảng 10% bệnh nhân xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mạch tử 

vong trước khi đến viện, 25% tử vong trong 24 giờ và 45% tử vong trong vòng 30 ngày. Biến chứng co thắt 

mạch não và thiếu máu não muộn xảy ra trên 1/3 số bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mach, 

gây kết cục xấu cho bệnh nhân. Tuy nhiên cho tới nay, việc chẩn đoán, dự phòng và điều trị biến chứng này 

vẫn là một thách thức lớn đối với bác sĩ hồi sức thần kinh. Trong bài báo cáo này, chúng tôi muốn cập nhật 

những thay đổi về tiếp cận chẩn đoán và điều trị biến chứng co thắt mạch não và thiếu máu não muộn trong 

những năm gần đây. Chẩn đoán co thắt mạch não và thiếu máu não muộn: Chiến lược sử dụng TCD trong 

chẩn đoán và theo dõi biến chứng co thắt mạch não và thiếu máu não muộn; Các ưu và nhược điểm của các 

phương tiện chẩn đoán hình ảnh học khác như: CT perfusion, MRI, DSA,.. trong chẩn đoán và theo dõi biến 

chứng co thắt mạch não và thiếu máu não muộn. Điều trị dự phòng: Vai trò của Nimodipin và các thuốc 

khác; Thay đổi của chiến lược điều trị 3H. Điều trị nội khoa và điều trị can thiệp: điều trị tăng tưới máu não; 

Can thiệp nội mạch.

Từ khóa: Xuất huyết dưới nhện,phình mạch não, co thắt mạch não, thiếu máu não muộn.

CẬP NHẬT DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ 

BIẾN CHỨNG CO THẮT MẠCH & THIẾU MÁU NÃO MUỘN 

TRÊN BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN DO VỠ PHÌNH MẠCH

Vương Xuân Trung, Nguyễn Văn Chi, Mai Duy Tôn, Đào Việt Phương, 

Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Quốc Việt, Phạm Quang Thọ

Trung tâm Đột quỵ

Bệnh viện Bạch Mai
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 Xuất huyết nội sọ (ICH) là một dạng đột quỵ phổ biến, đứng hàng thứ hai sau nhồi máu não. Hậu quả 

của ICH rất lớn, đó là gánh nặng về bệnh tật, tàn phế và tử vong. Hiện nay, ngoài chăm sóc điều trị hỗ trợ tại 

các trung tâm đột quỵ, chúng ta hầu như chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu mang lại hiệu quả lớn về kết 

cục lâm sàng. Điều trị xuất huyết nội sọ có một số điểm tương đồng so với nhồi máu não. Trong điều trị xuất 

huyết nội sọ, mục tiêu quan trọng là hạn chế sự lan rộng khối máu tụ, có thể được so sánh như điều trị tái 

thông mạch cứu sống vùng 'tranh tối tranh sáng' trong thiếu máu cục bộ. Một số phương pháp can thiệp - 

phẫu thuật mới cũng đang được nghiên cứu mang hi vọng làm thay đổi nhiều hơn sinh lý bệnh của xuất huyết 

nội sọ. Ngoài ra, một số chiến lược điều trị mới được đề xuất có tiềm năng hiệu quả lâm sàng, là những khả 

năng có thể xảy ra trong tương lai. Trong bài báo cáo này chúng tôi muốn cập nhật và thảo luận một số 

phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân ICH. Hồi sức thần kinh tích cực: đã đi vào kinh điển: điều chỉnh rối 

loạn đông cầm máu, trung hòa các thuốc chống đông, kiểm soát đường máu, kiểm soát thân nhiệt - hạ thân 

nhiệt chỉ huy, kiểm soát co giật, dinh dưỡng và huyết áp. Chúng ta sẽ cùng thảo luận với những bằng chứng 

mới hiện có về các ngưỡng kiểm soát: huyết áp,… có thay đổi không? Phẫu thuật – can thiệp: theo dõi và xử 

trí tăng ICP được coi như kim chỉ nam trong điều trị tăng áp lực nội sọ ở bệnh nhân ICH. Các can thiệp phối 

hợp đã và đang được nghiên cứu cho bệnh nhân chọn lọc: phẫu thuật lấy máu tụ nội sọ, dẫn lưu não thất, mở 

sọ giảm áp và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu hút khối máu tụ. Các phương pháp mới: nhờ có sự tiến bộ của 

công nghệ hình ảnh, ống thông siêu nhỏ, công nghệ nano, kỹ thuật mổ và thuốc.

 Từ khóa: Xuất huyết nội sọ.

CẬP NHẬT XỬ TRÍ XUẤT HUYẾT NỘI SỌ

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Chi, Mai Duy Tôn, Đào Việt Phương, 

Vương Xuân Trung, Phan Hà Quân, Bùi Quốc Việt, Đinh Trung Hiếu, 

Phạm Quang Thọ, Phùng Đình Thọ

Trung tâm Đột quỵ

Bệnh viện Bạch Mai
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 Đặt vấn đề: Tư vấn cai nghiện thuốc lá qua tổng đài đã được chứng minh là có hiệu quả giúp tăng tỷ 

lệ cai thuốc. Tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả của tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc 

lá. Mục tiêu: Nhận xét hiệu quả tư vấn cai nghiện thuốc lá qua Tổng đài tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại 

Bệnh viện Bạch Mai năm 2018-2019.  Đối tượng: Người hút thuốc lá gọi điện đến Tổng đài tư vấn và hỗ trợ 

cai nghiện thuốc lá (18006606) và đã nhận được các thông tin tư vấn cai nghiện thuốc lá lần đầu tiên từ 

tháng 01 năm 2018 đến hết tháng 06 năm 2019, đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Phương pháp: Nghiên 

cứu mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu hồ sơ các đối tượng gọi điện đến tổng đài. Kết quả: 1944 đối tượng 

tham gia (nhóm tư vấn phản ứng: 1496; nhóm tư vấn chủ động: 448 đối tượng), nam chiếm đa số (99,3%). 

Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 25-64 (85,9%). 80,7% đối tượng có thời gian hút thuốc trên 10 năm. Phần 

lớn phụ thuộc nicotine mức độ trung bình (50,2%) và nặng (41,2%), chỉ 8,3% phụ thuộc mức độ nhẹ. Tỷ lệ 

cai kéo dài ít nhất 12 tháng (cai thành công) là 14,4%; 20,1% cai kéo dài từ 1-12 tháng; 2,6% đang cai dưới 

1 tháng. Tỷ lệ cai kéo dài trên 6 tháng là 22,6%. Nhóm tư vấn chủ động có tỷ lệ cai thuốc thành công 

(37,5%) và cai thuốc kéo dài từ 1-12 tháng (25,7%) cao hơn nhóm tư vấn phản ứng (các tỷ lệ tương ứng là 

7,5% và 19,0%) với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Tỷ lệ tái nghiện chung là 47,3%; nhóm tư 

vấn phản ứng có tỷ lệ tái nghiện cao hơn nhóm tư vấn chủ động (52,7% so với 29,2%). Thời điểm tái nghiện 

phần lớn là dưới 1 tháng (64,3%), tỷ lệ tái nghiện ở thời điểm trên 12 tháng chỉ chiếm 2,8%. 91,1% đối tượng 

hài lòng với nội dung tư vấn.

Từ khoá: Hiệu quả tư vấn cai nghiện thuốc lá, tổng đài, 18006606, Bệnh viện Bạch Mai.

HIỆU QUẢ TƯ VẤN CAI NGHIỆN THUỐC LÁ QUA TỔNG ĐÀI 

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CAI NGHIÊN THUỐC LÁ 18006606 

TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Phan Thu Phương, Ngô Quý Châu, Phạm Thị Lệ Quyên, Mạc Thị Quyên

Trường Đại học Y Hà Nội

Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Thủng ổ loét dạ dày tá tràng là một trong những phẫu thuật cấp cứu phổ biến nhất. Mạc 

nối lớn thường được sử dụng để khâu tăng cường che phủ lỗ thủng. Tuy nhiên, mạc nối lớn không thể được 

sử dụng trong trường hợp viêm phúc mạc nặng hoặc đã được phẫu thuật cắt bỏ trước đó. Đây là nghiên cứu 

đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam được thiết kế để phân tích kết quả của những bệnh nhân thủng ổ loét dạ 

dày tá tràng được điều trị bằng sử dụng dây chằng tròn.

Phương pháp: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật trên 40 bệnh nhân thủng ổ 

loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 2 năm 2021. Thủng ổ loét dạ dày 

tá tràng chẩn đoán dựa trên hình ảnh trước phẫu thuật, như X-quang và CT scan. Những bệnh nhân bị tổn 

thương ác tính, được phẫu thuật nội soi, sử dụng mạc nối lớn và điều trị không phẫu thuật đã bị loại khỏi 

nghiên cứu này.

Kết quả: Đã có 40 bệnh nhân được phẫu thuật khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng sử dụng dây chằng 

tròn; độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 66,3 tuổi (dao động từ 33 - 99 tuổi) và một số bệnh nhân mắc bệnh 

đi kèm (57,5%), tăng huyết áp (30%), tiểu đường (10%), xơ gan (7,5%), suy thận mạn (7,5%). Các lỗ thủng 

nằm ở tá tràng (80%), hoặc môn vi (15%) và tiền môn vị (5%). Các phương pháp được sử dụng để điều trị 

cho bệnh nhân bao gồm phẫu thuật dẫn lưu tá tràng (32,5%), nối vị tràng (37,5%), và cắt bỏ hang môn vị 

(2,5%). Thời gian phẫu thuật trung bình là 88,6 phút (45 - 180 phút), thời gian nằm viện là 9,6 ngày (2 - 35 

ngày) và uống được bắt đầu từ 4,1 ngày (3 - 8 ngày); ngoài ra, tỷ lệ tử vong trong 30 ngày (17,5%) và tỷ lệ 

viêm phổi (25%), suy đa cơ thể (15%), suy gan cấp (5%), nhiễm trùng vết thương (7,5%), và không có 

trường hợp nào bị rò lỗ thủng dạ dày tá tràng. Các phân tích đơn biến cho thấy ASA ≥ III và các bệnh đi kèm, 

chẳng hạn như biến chứng phổi, suy gan và suy đa tạng, có liên quan đến tỷ lệ tử vong. Phân tích đa biến 

cho thấy suy đa tạng là yếu tố duy nhất liên quan đến tỷ lệ tử vong.

Kết luận: Dây chằng tròn  có thể được sử dụng hiệu quả để khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng. Mặc dù 

không có trường hợp biến chứng rò sau phẫu thuật, tuy nhiên tỷ lệ tử vong có liên quan đến các bệnh đi kèm 

nặng và suy đa tạng sau phẫu thuật. 

Từ khóa: Dây chằng tròn, loét dạ dày tá tràng, thủng, tử vong.
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KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XỬ TRÍ THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY 

TÁ TRÀNG SỬ DỤNG DÂY CHẰNG TRÒN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
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Đặt vấn đề: Tạo hình thân đốt sống là một kỹ thuật ít xâm lấn để điều trị một số bệnh lý của thân đốt 

sống. Số đốt sống tối đa được bơm trong một lần mổ vẫn đang còn bàn cãi. Nghiên cứu này được thực hiện 

để đánh giá hiệu quả và tính anh toàn của bơm cement đa tầng thân đốt sống trong điều trị xẹp đốt sống do 

loãng xương. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng trên một nhóm bệnh nhân, so sánh trước và 

sau phẫu thuật được thực hiện trên 19 bệnh nhân chẩn đoán xẹp đốt sống do loãng xương đã được phẫu 

thuật để bơm cement đa tầng thân đốt sống. Đánh giá mức độ đau bằng thang điểm VAS, đánh giá rò 

cement bằng phim xquang thường quy, thời gian theo dõi trung bình là 227 ngày. 

Kết quả: Nhóm nghiên cứu gồm 17 bệnh nhân nữ, hai bệnh nhân nam trong độ tuổi từ 23 đến 86 tuổi, 

tuổi trung bình là 66.2 tuổi. Chúng tôi đã bơm cement vào 75 đốt sống trên 19 bệnh nhân. Cement rò ra 
2

ngoài không có triệu chứng ở  bệnh nhân (57.9%). Sự giảm đau có ý nghĩa ngay sau phẫu thuật ở 18 bệnh 

nhân (94.7%). 100% bệnh nhân được tập ngồi dậy và vận động ngay ngày đầu sau mổ. 

Kết luận: đây là một kỹ thuật an toàn, giảm đau tốt và cải thiện tình trạng bệnh của bệnh nhân mà 

không gây các biến chứng đáng kể. Phương pháp này rất hiệu quả cho phép bệnh nhân quay trở lại vận động 

nhanh.

Từ khóa: Bơm cement đa tầng thân đốt sống, xẹp đốt sống do loãng xương.

Trần Quế Sơn, Nguyễn Chiến Quyết

Trung tâm Cấp cứu A9

Bệnh viện Bạch Mai 
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Đặt vấn đề: Biểu hiện viêm ruột thừa cấp tính trong khi mang thai có thể gây khó khăn chẩn đoán và 

điều trị. Phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt ruột thừa được công nhận rộng rãi như một phẫu thuật xâm lấn tối 

thiểu cho viêm ruột thừa cấp tính. Tuy nhiên, PTNS cắt ruột thừa trong ba tháng giữa và cuối thai kì có liên 

quan đến nhiều vấn đề, bao gồm khó khăn về kỹ thuật, nguy cơ sảy thai và sinh non.

Phương pháp: Dữ liệu lâm sàng được thu thập và phân tích hồi cứu từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 

năm 2021. Các thông tin lâm sàng thu được bao gồm một tiền sử bệnh tật và sản khoa chi tiết; thông tin 

trước phẫu thuật, trong và sau phẫu thuật; biến chứng; và kết quả liên quan đến thai kì.

Kết quả: Có tổng cộng 18 bệnh nhân có thai ba tháng giữa và cuối bị viêm ruột thừa đã được phẫu 

thuật cắt ruột thừa nội soi với kĩ thuật mới, bệnh nhân nằm nghiêng bên trái từ 70 - 90 độ. Tuổi thai tại thời 

điểm phẫu thuật từ 20 đến 35 tuần. Thời gian đặt trocar đầu tiên cho camera từ 3 đến 6 phút, thời gian phẫu 

thuật từ 30 đến 60 phút và thời gian nằm viện là 2 đến 8 ngày. Có 5 trường hợp được phẫu thuật trong 3 

tháng cuối thai kì. Không có trường hợp nào phải chuyển mổ mở, và tất cả đều không có biến chứng sau 

phẫu thuật. Chỉ có một biến chứng sảy thai được báo cáo trong tổng số 4 bệnh nhân bị viêm phúc mạc.

Kết luận: Kết quả của chúng tôi đã chứng minh rằng phẫu thuật nội soi là khả thi và có thể được thực 

hiện một cách an toàn với nguy cơ tối thiểu cho bệnh nhân và thai nhi trong ba tháng giữa và cuối của thai kỳ. 

Các nghiên cứu lớn hơn cần được tiến hành để xác nhận hiệu quả kỹ thuật. 

Từ khóa: Loạt ca bệnh, nội soi, cắt ruột thừa, ba tháng giữa, ba tháng cuối, mang thai.
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KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI TƯ THẾ NGHIÊNG TRÁI 

Ở PHỤ NỮ CÓ THAI BA THÁNG GIỮA VÀ CUỐI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 4

Đặt vấn đề: Tạo hình thân đốt sống là một kỹ thuật ít xâm lấn để điều trị một số bệnh lý của thân đốt 

sống. Số đốt sống tối đa được bơm trong một lần mổ vẫn đang còn bàn cãi. Nghiên cứu này được thực hiện 

để đánh giá hiệu quả và tính anh toàn của bơm cement đa tầng thân đốt sống trong điều trị xẹp đốt sống do 

loãng xương. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng trên một nhóm bệnh nhân, so sánh trước và 

sau phẫu thuật được thực hiện trên 19 bệnh nhân chẩn đoán xẹp đốt sống do loãng xương đã được phẫu 

thuật để bơm cement đa tầng thân đốt sống. Đánh giá mức độ đau bằng thang điểm VAS, đánh giá rò 

cement bằng phim xquang thường quy, thời gian theo dõi trung bình là 227 ngày. 

Kết quả: Nhóm nghiên cứu gồm 17 bệnh nhân nữ, hai bệnh nhân nam trong độ tuổi từ 23 đến 86 tuổi, 

tuổi trung bình là 66.2 tuổi. Chúng tôi đã bơm cement vào 75 đốt sống trên 19 bệnh nhân. Cement rò ra 
2

ngoài không có triệu chứng ở  bệnh nhân (57.9%). Sự giảm đau có ý nghĩa ngay sau phẫu thuật ở 18 bệnh 

nhân (94.7%). 100% bệnh nhân được tập ngồi dậy và vận động ngay ngày đầu sau mổ. 

Kết luận: đây là một kỹ thuật an toàn, giảm đau tốt và cải thiện tình trạng bệnh của bệnh nhân mà 

không gây các biến chứng đáng kể. Phương pháp này rất hiệu quả cho phép bệnh nhân quay trở lại vận động 

nhanh.

Từ khóa: Bơm cement đa tầng thân đốt sống, xẹp đốt sống do loãng xương.

Trần Quế Sơn, Nguyễn Chiến Quyết

Trung tâm Cấp cứu A9

Bệnh viện Bạch Mai
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Mục tiêu: Đánh giá điểm dự báo sống sót và điểm tiên lượng tử vong  khi thực hiện kỹ thuật tim phổi 

nhân tạo tĩnh mạch – tĩnh mạch (VV ECMO) để điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nặng tại khoa Hồi 

sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai từ 8/2015 - 8/2018. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 30 bệnh nhân ARDS nặng theo tiêu chuẩn của ELSO 2015 

được chỉ định ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch. 

Kết quả: Tỷ lệ thành công về kỹ thuật là 100%, tỷ lệ cai ECMO thành công và sống > 6 tháng là 

56,6%. Điểm RESP ≥6 có giá trị dự đoán sống tương đồng với tỉ lệ sống thực tế, với p =0,036, điểm RESP 

3,5 điểm có giá trị độ nhạy và 76,9% và độ đặc hiệu 76,5% tiên lượng bệnh nhân sống. Điểm PRESERVE 

thấp có giá trị tiên lượng sống tốt hơn (p=0,009), Điểm cắt là 2,5 với độ nhạy 70,6% và độ đặc hiệu 69,2%. 

Khi phân tích đường cong ROC của thang điểm PRESERVE của nhóm bệnh nhân nghiên cứu, cho thấy diện 

tích dưới đường cong AUC là 0,76 với p = 0,013 (khoảng tin cậy 95% từ 0,59 đến 0,94). 

Kết luận: Đối với bệnh nhân ARDS nặng phải ECMO thì thang điểm RESP có giá trị tốt trong việc tiên 

lượng khả năng sống sót và thang điểm PRESERVE có khả năng phân loại, tiên lượng tốt khả năng sống.

Từ khóa: ARDS, ECMO, hồi sức tích cực, RESP, PRESERVE.
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GIÁ TRỊ CỦA ĐIỂM DỰ BÁO SỐNG SÓT VÀ ĐIỂM TIÊN LƯỢNG TỬ VONG 

Ở CÁC BỆNH NHÂN ARDS NẶNG KHI ĐIỀU TRỊ BẰNG 

KỸ THUẬT ECMO TĨNH MẠCH - TĨNH MẠCH

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5

2Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) do K.pneumoniae ngày càng gia tăng, đứng thứ 2 ( ,6%) 

sau E.Coli (20%). Tỷ lệ nhạy cảm của K.pneumoniae với kháng sinh (KS) giảm dần theo thời gian. Bệnh 

nhân (BN) hồi sức có nhiều yếu tố nguy cơ nhiễm K.pneumoniae kháng KS như  bệnh nặng, dùng KS và có 

các thủ thuật can thiệp. Do đó nhiễm K.pneumoniae  thực sự là mối lo ngại trên lâm sàng. 

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, tính nhạy kháng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện do K. 

pneumoniae. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 60 BN được chẩn đoán 

NKBV do K.pneumoniae theo CDC 2019 từ 7/2019- 8/2020. Tiêu chuẩn lựa chọn: BN điều trị tại khoa HSTC 

trên 48 giờ, có tình trạng nhiễm khuẩn mới xuất hiện theo định nghĩa sepsis-3 và loại nhiễm khuẩn theo CDC 

2019, có kết quả nuôi cấy bệnh phẩm phân lập được K.pneumoniae. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Các bệnh nhân đồng nhiễm K.pneumoniae với các vi khuẩn khác hoặc 

K.pneumoniae là vi khuẩn cư trú. Nuôi cấy bệnh phẩm bằng hệ thống tự động FX của BD, định danh bằng 

Maldi- Tof. Kháng sinh đồ được làm theo phương pháp khoanh giấy khuếch tán, MIC xác định bằng kỹ thuật 

E-test. K.pneumoniae kháng carbarpenem (CRKP) khi: MIC ≥4 μg/ml cho doripenem, meropenem, 

imipenem, MIC ≥ 2 μg/ml với ertapenem. Kết quả: NKBV do K.pneumoniae hay gặp nhất là viêm phổi liên 

quan thở máy (66,67%), với biến chứng nhiễm khuẩn huyết chiếm tỷ lệ cao nhất (53,33%). K.pneumoniae 

đã kháng hầu hết với các nhóm KS, với nhóm carbapenem tỷ lệ kháng là 80%. Các chủng này kháng thấp 
2hơn với fosfomycin (35%), amikacin (23,3%) và kháng thấp nhất với nhóm colistin ( ,7%). Nhiễm 

K.pneumoniae kháng carbapenem (CRKP) hay gặp ở BN được can thiệp các thủ thuật xâm lấn hoặc tiền sử 

dùng cacbapenem, colistin trong 30 ngày trước đó. Tỷ lệ tử vong của NKBV do K.pneumoniae là 26,67%, 

sốc nhiễm khuẩn là yếu tố tiên lượng độc lập về kết quả điều trị (OR=6,64, p < 0,05). Kết luận: NKBV do 

K.pneumoniae hay gặp nhất là viêm phổi liên quan thở máy. K.pneumoniae đã kháng hầu hết với các nhóm 

KS và sốc nhiễm khuẩn trong quá trình điều trị là yếu tố nguy cơ độc lập ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 

Từ khóa: Klebsiella pneumoniae, K.pneumoniae kháng Carbapenem, kháng kháng sinh, điều trị.

Phạm Thế Thạch, Đào Xuân Cơ, Nguyễn Quốc Anh

Bệnh viện Bạch Mai
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Nguyễn Đức Quỳnh, Lê Hồng Trung, Bùi Thị Hương Giang

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Có nhiều biện pháp được nghiên cứu áp dụng để hướng dẫn bù dịch tuy nhiên cho đến 

nay không có kỹ thuật nào tối ưu, nghĩa là không xâm lấn, đo liên tục, độ tin cậy, thuận tiện cho cả bệnh nhân 

và bác sĩ, độ chính xác và tác dụng phụ tối thiểu. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả áp dụng USCOM trong 

hướng dẫn bù dịch ở bệnh nhân viêm tụy cấp. 

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu quan sát mô tả hiệu quả bù dịch dưới 

hướng dẫn của USCOM. Đánh giá sự tương quan giữa kết quả USCOM với lâm sàng và cận lâm sàng sau khi 

bù dịch. 

Kết quả: Nghiên cứu có 37 bệnh nhân được bồi phụ thể tích tuần hoàn dưới hướng dẫn của USCOM. 

Có 45,9% bệnh nhân đủ dịch ở thời điểm 12h sau bù dịch và 75,7% bệnh nhân đủ dịch ở thời điểm 24h. Chỉ 

số FTc của USCOM có tương quan mạnh với các chỉ số đánh giá dịch như mạch, CVP, IVC, Hct, đặc biệt 

trong nhóm không tăng ALOB với R = 0,752; 0,691; 0,991, p < 0,05. FTc không có sự khác biệt ở 2 nhóm 

tăng ALOB và không tăng ALOB như CVP. Các xét nghiệm cận lâm sàng cải thiện sau bù dịch cũng phù hợp 

với kết quả FTc. 

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy USCOM có tác dụng trong hướng dẫn bồi phụ thể tích tuần hoàn ở 

bệnh nhân Viêm tụy cấp. 

 Từ khóa: Viêm tụy cấp, USCOM, bồi phụ thể tích.
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NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG USCOM TRONG HƯỚNG DẪN 

BỒI PHỤ THỂ TÍCH TUẦN HOÀN Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5

Mục tiêu: mô tả một số đặc điểm rối loạn đông cầm máu trong quá trình hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ 

thể tĩnh mạch- động mạch ở bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim cấp. Nhận xét tình trạng rối loạn đông máu 

trong quá trình  hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch- động mạch ở bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim 

cấp. 

Đối tượng: 54 bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ tim cấp được hỗ trợ  ECMO VA (venoarterial 

extracorporeal membrane oxygenation) tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai từ 2014 đến 2018. 

Phương pháp: Nghiên cứu  can thiệp tiến cứu, bệnh nhân được ghi lại các thông số về đông máu, điểm DIC 

(Disseminated Intravascular Coagualation), liều dùng heparin trong quá trình bệnh nhân được hỗ trợ ECMO. 

Kết quả: APTT dao động 43 giây đến 55 giây với liều heparin duy trì 8,6-10,4 UI/kg, d-dimer tăng sau ECMO 

34,68 (p<0,05) và giảm xuống nhanh sau kết ECMO 1 ngày còn 13,08 (mg/l FEU) (p<0,05), tiểu cầu giảm 

nhanh sau vào ECMO 8431,9 (G/L) (p<0,05) và tăng trở lại sau kết ECMO 1 ngày là 14051,6. Số bệnh nhân 

có nghiệm pháp rượu dương tính nhiều nhất 79,2% thời điểm kết ECMO và giảm còn 26,8% (p<0,05) sau 

kết ECMO 1 ngày, 55,6% số bệnh nhân có điểm DIC  5 và sau kết ECMO 1 ngày chỉ còn 9,5% bệnh nhân 

(p<0,05). 

Kết luận: Rối loạn đông máu thường gặp khi chạy ECMO VA ở bệnh nhân viêm cơ tim trong nghiên 

cứu của chúng tôi nhiều khả năng là DIC, đặc biệt là thời điểm kết ECMO, sau khi ngừng ECMO 1 ngày số 

lượng bệnh nhân có xét nghiệm nghiệm pháp rượu (+) và điểm DIC  5 đã giảm xuống rõ rệt.

Từ khoá: ECMO VA, oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch- động mạch, viêm cơ tim cấp, sốc tim, DIC, 

rối loạn đông máu nội mạch rải rác.

Nguyễn Tú Anh, Đặng Quốc Tuấn

Đại học Y Hà Nội

Bệnh viện Bạch Mai

RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU TRONG QUÁ TRÌNH  

HỖ TRỢ OXY QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ TĨNH MẠCH- ĐỘNG MẠCH 

Ở BỆNH NHÂN SỐC TIM DO VIÊM CƠ TIM CẤP

Bùi Văn Cường, Lê Thị Việt Hoa, Đào Xuân Cơ

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Tâm Anh
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Đặt vấn đề: Có mối liên quan nào giữa tổn thương mô bệnh học và các yếu tố miễn dịch không? Nên 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nhận xét tổn thương mô bệnh học ở bệnh nhân viêm thận lupus theo 

ISN/RPS 2003 và mối liên quan với một số yếu tố miễn dịch” với 2 mục tiêu: (1) Mô tả đặc điểm tổn thương 

trên sinh thiết thận và phân loại tổn thương mô bệnh học theo ISN/RPS 2003 ở bệnh nhân viêm thận lupus 

tại Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu Bệnh viện Bạch Mai. (2) Tìm hiểu mối liên quan giữa tổn thương mô 

bệnh học viêm thận lupus theo ISN/RPS 2003 và một số yếu tố miễn dịch ở nhóm nghiên cứu trên. Phương 

pháp: Bệnh nhân VTL được chẩn đoán theo ACR 2012 và được sinh thiết thận tại khoa Trung tâm Thận tiết 

niệu và lọc máu Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 07 năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô 

tả cắt ngang, hồi cứu kết hợp tiến cứu. 

Kết quả: Tỉ lệ tổn thương cầu thận dạng hoạt động thường gặp là tăng sinh tế bào nội mao mạch, 

wireloop,… Tổn thương mạn tính gặp nhiều nhất xơ hóa cầu thận. Bệnh nhân có lắng đọng cao nhất IgG, 

C1q, C3.Đặc biệt 30.5%  bệnh nhân có lắng đọng PHMD “full house”. Nhóm bệnh nhân viêm thận lupus 

tăng sinh là Class IV và Class III chiếm tỉ lệ cao 88%, trong khi đó nhóm VTL không tăng sinh là Class I/II, 

Class V, Class IV chiếm tỉ lệ nhỏ 12%. C3 giảm, anti-dsDNA dương tính và C3 giảm cùng với anti-dsDNA 

dương tính  giữa 2 nhóm VTL tăng sinh và VTL  không tăng sinh có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Độ đặc 

hiệu và giá trị tiên đoán dương và tỉ số khả dĩ dương cao nhất ở nhóm bệnh nhân có C3 giảm và anti-dsDNA 

dương tính. Nồng độ bổ thể C3, nồng độ anti-dsDNA có mối tương quan với chỉ số hoạt động. Nồng độ ANA 

có mối tương quan với chỉ số mạn tính. 

Kết luận: Phần lớn bệnh nhân thuộc nhóm VTL tăng sinh. Có mối liên quan giữa VTL tăng sinh với 

anti-dsDNA (+) và C3 giảm. Nồng độ C3, nồng độ anti-dsDNA có mối tương quan với chỉ số hoạt động. 

Nồng độ ANA có mối tương quan với chỉ số mạn tính.

Từ khóa: Viêm thận, lupus.
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NHẬN XÉT TỔN THƯƠNG MÔ BỆNH HỌC CỦA BỆNH NHÂN 

VIÊM THẬN LUPUS THEO ISN/RPS 2003 VÀ MỐI LIÊN QUAN 

VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ MIỄN DỊCH

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6

Theo GLOBOCAN năm 2018, ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi trở thành bệnh ung thư có tỷ lệ 

mắc và tử vong cao nhất tại Việt Nam. Đa số được phát hiện ở giai đoạn trung gian và giai đoạn muộn.      

Trên 95% bệnh nhân HCC nhiễm virut viêm gan B hoặc C hoặc động nhiễm cả hai, trên 80% nhiễm virut viêm  

gan B. 

Mục tiêu: Các yếu tố nguy cơ ung thư gan nguyên phát, Phương pháp phòng ngừa và phát hiện sớm. 

Điều trị kháng virut làm giảm tỷ lệ xuất hiện xơ gan và ung thư gan trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính.   
6nguy cơ HCC ở mức độ HBV- DNA <300 cpm = 1,30%, nguy cơ HCC ở mức độ HBV- DNA ≥ 10 cpm = 

14,89%. Hiệu quả thành công thuốc điều trị đặc hiệu viêm gan C rất cao từ 95-98%. Tiêm phòng vacxin viêm 

gan B cho trẻ sơ sinh và những người lành chưa mắc viêm gan B chính là phương pháp phòng ngừa ung thư 

gan hiệu quả nhất và rẻ tiền nhất và đây là chìa khóa để có thể xóa sổ viêm gan B trong tương lai, các trẻ em 

sinh ra từ các bà mẹ nhiễm virut viêm gan B cần được tiêm đồng thời vacxin viêm gan B và kháng huyết thanh 

HBIG trong vòng 24h sau sinh để phòng lây nhiễm viêm gan virut B từ mẹ sang con hiệu quả đạt trên 95%. 

Khám sàng lọc định kỳ bệnh nhân viêm gan mạn tính bằng siêu âm gan, xét nghiệm AFP nhằm phát hiện tổn 

thương ung thư gan nguyên phát giai đoạn sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí tối đa cho 

người bệnh. Tăng cường đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất chất cho các tuyến y tế, đào tạo 

liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng phát hiện sớm ung thư gan cho cán bộ y tế các tuyến. Triển khai điều 

trị và theo dõi viêm gan virut B, C cho các bệnh viện tuyến huyện và các bệnh viện địa phương.

 Từ khóa: Viêm gan virus B, ung thư gan nguyên phát, dự phòng, vaccine

Đỗ Gia Tuyển, Trần Thị Mai Hoa, Nghiêm Trung Dũng

Bộ môn Nội, Đại Học Y Hà Nội

Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai

CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT 

TẠI VIỆT NAM

Trịnh Hồng Sơn, Bùi Tiến Dũng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
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Đặt vấn đề: Ung thư dạ dày (UTDD) sớm và loạn sản niêm mạc dạ dày (LSNMDD) độ cao là những 

tổn thương xuất phát từ lớp niêm mạc của dạ dày và chưa xâm lấn qua lớp dưới niêm mạc. Cắt tách dưới 

niêm mạc (ESD) là kỹ thuật can thiệp qua nội soi điều trị các tổn thương tân tạo tại ống tiêu hoá. Ở Việt Nam, 

chưa có nhiều nghiên cứu về kỹ thuật này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu: Nhận xét quá trình 

thực hiện và biến chứng của kỹ thuật ESD trong điều trị các tổn thương tân tạo tại dạ dày. Phương pháp: 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu, nghiên cứu trên 55 bệnh nhân được chẩn đoán LSNMDD độ cao và 

UTDD. Kết quả: Tỷ lệ thành công đạt 98% (54/55 ca); thời gian thực hiện trung bình 96,7 phút; thời gian thực 

hiện ESD kéo dài phụ thuộc vào vị trí tổn thương (hang vị với thân vị, 86,7 với 112,4 phút, p=0,05) và kích 

thước tổn thương (<30mm với 30-50mm, 67,3 với 115,7phút, p<0,05); biến chứng thường gặp là chảy 

máu trong thực hiện ESD chiếm 76% (42/55); không gặp biến chứng thủng. Tỷ lệ tái phát sau 1 năm là 0% 

(0/40), sau 2 năm là 3% (1/33). 

Kết luận: ESD là phương pháp hiệu quả trong điều trị các tổn thương tân tạo tại dạ dày. 

Từ khóa: Cắt tách dưới niêm mạc,ung thư dạ dày sớm, loạn sản dạ dày độ cao.
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ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CẮT TÁCH DƯỚI NIÊM MẠC (ESD) 

ĐIỀU TRỊ CÁC TỔN THƯƠNG TÂN TẠO TẠI DẠ DÀY: 

ĐÁNH GIÁ SAU 5 NĂM THỰC HIỆN
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Đặt vấn đề: Điều trị các bệnh nhân (BN) bệnh lý ruột viêm (IBD) thể trung bình và nặng với nhiều biến 

chứng là rất khó khăn với phác đồ thông thường. Thuốc sinh học đã được chứng minh trên thế giới là có hiệu 

quả đối với các thể này, tuy nhiên gần đây thuốc mới được sử dụng tại Việt Nam. 

Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh với mục tiêu đánh giá bước đầu 

hiệu quả điều trị BN IBD trên lâm sàng. 

Kết quả nghiên cứu: 12 BN IBD (8 Crohn và 4 VLĐTTCM) được điều trị thuốc sinh học (10 

Adalimumab, 2 Infliximab), tuổi trung bình 34,1 ± 8,1 tuổi [20-46], nam/nữ là 5/7. 8 BN Crohn: 5 BN tổn 

thương hồi đại tràng, 3 BN có biến chứng rò, 6 BN đã từng phẫu thuật vì bệnh. 3/4 BN VLĐTTCM tổn thương 

đại tràng thể toàn bộ. Chỉ định điều trị thuốc sinh học ở 9 BN vì có yếu tố nguy cơ tiên lượng xấu, 1 BN 

VLĐTCM thể toàn bộ kháng corticoid, 2 BN phụ thuộc corticoid. Thang điểm CDAI của BN Crohn ở các thời 

điểm điều trị tuần 0, 8, 26, 52 là 323,5 ±54,5; 186,1 ±53,2; 145,3 ±50,9 và 113,6 ±21,8 điểm. 6 BN Crohn 

được nội soi lại tuần thứ 26: tổn thương giảm nhiều so với trước điều trị, nhưng chưa hết loét. 4 BN VLĐTTCM 

thang điểm Mayo Score giảm từ 9,7 ±1,8 điểm xuống 1,5 ±1.9 điểm ở tuần thứ 26. Chất lượng cuộc sống 

IBDQ được cải thiện với điểm tăng dần ở các mốc thời gian T0, T52 ở nhóm BN Crohn là 113,6±22,7 và 

175,0±43,0 điểm, nhóm VLĐTTCM ở T0, T26 lần lượt là 106,2±44,8 và 196,0±20,8 điểm. Có 10/12 BN có 

đáp ứng điều trị trên lâm sàng. Có 1 BN VLĐTTCM dùng Humira đáp ứng điều trị ngay sau 1 tháng, sau đó 

mất đáp ứng điều trị thứ phát ở tháng thứ 12 phải chuyển sang Remicade, hiện đang điều trị tháng thứ 2 có 

đáp ứng ban đầu. 1 BN đáp ứng kém được chỉ định phẫu thuật vì loét khu trú quanh miệng nối hậu môn nhân 

tạo hồi tràng gây chảy máu tái phát nhiều lần. Hiện chưa ghi nhận biến cố không mong muốn nào. 

Kết luận: Đa số các BN dùng thuốc sinh học có đáp ứng điều trị một phần hoặc hoàn toàn dựa trên 

việc cải thiện lâm sàng thang điểm CDAI, IBDQ hoặc trên nội soi. 

Từ khóa: Bệnh lý ruột viêm, VLĐTTCM, bệnh Crohn, thuốc sinh học.

Nguyễn Thế Phương, Đào Trần Tiến, Nguyễn Công Long, Vũ Trường Khanh

Trung tâm Tiêu hóa

Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai

KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN IBD BẰNG THUỐC SINH HỌC 

TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Lỗ Thị Yến, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Văn Chương, Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Công Long, Vũ Trường Khanh

Trung tâm Tiêu Hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai
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Viêm gan vi rút B vẫn còn là bệnh truyền nhiễm rất phổ biến và nguy hiểm. Báo cáo của Tổ chức Y tế 

Thế giới (2015) ước tính có hơn  2 tỷ người đã nhiễm vi rút viêm gan B (HBV) và khoảng 240 triệu người 

nhiễm HBV mạn. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị như định 

lượng HBV-ADN, định lượng HBsAg... đặc biệt định lượng HBcrAg, những kết quả bước đầu phát hiện các 

phương pháp điều trị. HBcrAg gồm ba loại protein: HBcAg, HBeAg và protein trước lõi 22-kDa bị cắt ngắn 

(p22Cr). HBeAg, HBcAg và p22cr đều là các sản phẩm của gen precore/core. HBcrAg huyết thanh được đo 

bằng xét nghiệm miễn dịch enzym hóa phát quang với giới hạn xác định dao động từ 3,0 logU/mL đến 7,0 

logU/mL. HBcrAg đánh giá tiến triển tự nhiên của nhiễm HBV mạn, HBcrAg ≤3 log U/mL cùng với HBV DNA 

≤2000 IU/mL có giá trị xác định người nhiễm HBV. HBcrAg dự đoán sự chuyển đổi huyết thanh HBeAg với 

nồng độ HBcrAg <4,92 logU/mL. Bệnh nhân có chuyển đảo huyết thanh HBsAg tự nhiên có 79% nồng độ 

HBcrAg không phát hiện và 21% mức HBcrAg trung bình là 2,7 log U/mL. Nồng độ HBcrAg >4,8 logU/mL 

tại thời điểm chẩn đoán HCC có thể là một chỉ số đánh giá bệnh nhân có nguy cơ tái phát HCC cao trong 

vòng 2 năm. Bệnh nhân điều trị thuốc ức chế miễn dịch có nguy cơ cao, HBcrAg ≥3.0 log U/mL có tỷ lệ tái 

hoạt động HBV trong 2 năm cao hơn so với bệnh nhân có HBcrAg <3 logU/ml. Các phương pháp điều trị 

đang được nghiên cứu: Bulevirtide (Myrcludex) là 1 lipopeptide tổng hợp (peptide tiền S1) ức chế sự xâm 

nhập của HBV vào tế bào gan. Chiến lược chỉnh sửa gen ức chế hình thành cccDNA, làm im lặng hoặc làm 

cạn kiệt nguồn cccDNA trong các tế bào gan bị nhiễm bệnh. Can thiệp RNA là một cách tiếp cận tiềm năng 

khác để điều trị. HBcrAg có thể được chỉ định để dự đoán khả năng chuyển đổi huyết thanh của HBeAg và 

HBsAg, đánh giá nguy cơ tiến triển hoặc tái phát HCC, đánh giá khả năng tái hoạt động HBV và đánh giá tái 

nhiễm HBV sau ghép gan. Các phương pháp điều trị đang được nghiên cứu gồm thuốc ức chế xâm nhập, 

chiến lược chỉnh sửa gen cccDNA ức chế hình thành cccDNA và can thiệp RNA... 

 Từ khóa: HBV, HBcrAg, viêm gan vi rút B.
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CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT B MẠN
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Đặt vấn đề: Bệnh Whitmore do trực khuẩn Gram âm Burkholderia pseudomallei xâm nhập qua da tổn 

thương hoặc đường hô hấp, tiêu hóa. Bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng do đó dẫn đến chẩn đoán khó, 

điều trị muộn và không phù hợp. 

Phương pháp: Nghiên cứu thuần tập 130 bệnh nhân trên 18 tuổi có ít nhất một kết quả cấy máu, mủ, 

dịch não tủy hoặc nước tiểu dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei và nhập viện điều trị tại Bệnh 

viện Bạch Mai trong thời gian nghiên cứu. 

Kết quả: Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 50,4 ± 14,3; nam giới chiếm tỉ lệ 81,7%. và tỉ lệ 

cao người bệnh có bệnh nền đái tháo đường (65,6%). Thời gian trung bình từ khi khởi phát triệu chứng đến 

khi nhập viện là 19,7 ± 21,5 ngày, nhiễm khuẩn huyết là thể lâm sàng phổ biến nhất với tỉ lệ 88.2%, có 59.1% 

có kết hợp viêm phổi và 18.3% có kết hợp viêm mô mềm. Tổn thương tại phổi với tổn thương đám mờ là dạng 

phổ biến nhất (36,3%) và 28,4% có tổn thương lan tỏa 2 phổi. Tỉ lệ tử vong trong nghiên cứu là 22,7%, với tỉ 

suất tử vong ước tính là 437,4/1000 bệnh nhân-năm, chủ yếu có liên quan với sốc nhiễm khuẩn (68,2%). 

Các yếu tố độc lập tiên lượng tử vong ở người bệnh bao gồm, PCT >10 ng/ml (aHR=4,3; 95% CI=1,3 – 

15,1) và suy hô hấp cấp tính (aHR=4,6; 95% CI=1,3 – 16,5). 

Kết luận: Bệnh Whitmore thương gặp ở giới nam, mắc bệnh đái tháo đường. Thể lâm sàng hay gặp là 

nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi với tỷ lệ tử vong cao.

Từ khóa: Whitmore, đái tháo đường, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi.

Nguyễn Văn Dũng

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới

Bệnh viện Bạch Mai

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN WHITMORE 

TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI 2012 - 2019

Nguyễn Quang Huy, Nông Minh Vương, Đỗ Duy Cường

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới

Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Viêm gan vi rút C (HCV) là một vấn đề sức khỏe toàn cầu. HCV core antigen (HCVcAg) 

xác định kháng nguyên lõi của HCV phát hiện nhiễm HCV. Nếu HCVcAg có mối tương quan tốt với HCV-RNA 

có thể sử dụng HCVcAg để sàng lọc, phát hiện cũng như theo dõi đáp ứng điều trị. Mục tiêu: “Đánh giá mối 

tương quan giữa nồng độ HCVcAg và tải lượng HCV-RNA ở bệnh nhân nhiễm HCV tại Trung tâm bệnh Nhiệt 

đới – Bệnh viện Bạch Mai”. 

Phương pháp: Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: BN điều trị tại TT bệnh Nhiệt đới từ 10/2016 - 9/2020 có 

HCVAb (+), loại bệnh nhân nhiễm HBV và HIV. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng kỹ thuật chọn mẫu 

thuận tiện. Phân tích số liệu trên phần mềm Stata 10.0. 

Kết quả: Nồng độ HCVcAg trung bình là 3893,2 ± 5029,2 fmol/L cao nhất là 20.000 fmol/L; 59% BN 

nồng độ HCVcAg ≥1.000 fmol/L. HCV-RNA trung bình là 5,49 ± 1,81 log10 IU/ml, cao nhất 7,77 log10 

IU/ml với 73,1% BN có HCV-RNA ≥5 log10 IU/ml. Có 4/61 BN không phát hiện được đồng thời HCVcAg và 

HCV-RNA. Có mối tương quan giữa nồng độ HCVcAg và HCV-RNA với hệ số tương quan Spearman r = 0,79 

(p<0,001). Mối tương quan giữa nồng độ HCVcAg và HCV-RNA theo kiểu gen HCV có mối tương quan chặt 

chẽ, hệ số tương quan Spearman r = 0,94 (p<0,001) với kiểu gen 1 và hệ số tương quan Spearman r = 

0,96 (p<0,001) với kiểu gen 6. 

Kết luận: Nồng độ HCVcAg và tải lượng HCV-RNA có mối tương quan chặt chẽ (hệ số tương quan 

Spearman r =0,79), có mối tương quan chặt chẽ giữa HCVcAg và tải lượng HCV-RNA theo kiểu gen của 

HCV

Từ khóa: Mối tương quan, viêm gan C (HCV), HCV-RNA, HCV core antigen.
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BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7

Đặt vấn đề: Tiêu chảy do Clostridium difficile là một trong những căn nguyên nhiễm khuẩn bệnh viện 

hàng đầu tại các nước phát triển, được đặc biệt quan tâm của y tế thế giới. 

Phương pháp nghiên cứu: mô tả loạt ca bệnh tiêu chảy do C.difficile; nghiên cứu bệnh – chứng ở 91 

ca bệnh khẳng định tiêu chảy do C.difficile và 273 ca chứng (tiêu chảy không do C.difficile) điều trị tại bệnh 

viện Bạch Mai giai đoạn 2013 - 2017. Hồi quy logistic được sử dụng để xác định các yếu tố nguy cơ mắc tiêu 

chảy do C. difficile. 

Kết quả: Tiêu chảy do C.difficile gặp nhiều hơn ở nam giới (63,8%), tuổi trung bình là 59,4. Triệu 

chứng thường gặp là sốt, đau bụng, chướng bụng, tiêu chảy 3-6 lần/ngày. Tuổi ≥ 65, sống ở thành thị và 

người bệnh lọc máu chu kỳ là các yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy C.difficile. Phân nhày mũi và tiêu chảy 7-10 

lần/ ngày gợi ý chẩn đoán căn nguyên do vi khuẩn C.difficile. Các kiểu gene ribotype của C.difficile thường 

gặp nhất là og39, cc835 sinh độc tố A+B+ và 017, trf sinh độc tố A-B+. 

Kết luận: Đây là báo cáo đầu tiên mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy 

người lớn do C.difficile ở miền Bắc Việt Nam với 8 kiểu gen ribotype được ghi nhận. Không phát hiện kiểu gen 

từng gây dịch ở các nước Bắc Mỹ và châu Âu.

Từ khóa: Clostridium difficile, dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ, kiểu gen.

Nguyễn Văn Dũng, Ngô Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Lan Anh, 
Lê Thị Huyền, Trương Thái Phương

 Trung tâm bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Trường Đại học Y Hà Nội

Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC TIÊU CHẢY 

DO CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ở NGƯỜI LỚN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, 

2013 - 2017

Nguyễn Thị Hương Giang, Trần Như Dương, Phạm Thị Thanh Thủy,

Vũ Thị Thu Hường

Trung Tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

The Partnership for Health Advancement in Vietnam (HAIVN)
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 Đặt vấn đề: Phẫu thuật sửa chữa hoặc tái tạo van ĐMC ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều 

hơn trong điều trị phẫu thuật các bệnh lý van ĐMC. Van ĐMC hai lá van là nguyên nhân thường gặp gây bệnh 

van ĐMC, phẫu thuật tái tạo van ĐMC trong những trường hợp này đã được tiến hành với nhiều kết quả khả 

quan. Mục tiêu bài báo nhằm đánh giá kết quả sớm và mô tả kỹ thuật tái tạo van động mạch chủ bằng màng 

ngoài tim tự thân trong điều trị bệnh van động mạch chủ bất thường hai lá van. 

 Phương pháp: Nghiên cứu bao gồm tất cả bệnh nhân được chẩn đoán bệnh van ĐMC, van ĐMC hai 

lá van, phẫu thuật tái tạo van ĐMC bằng màng ngoài tim tự thân. Thời gian phẫu thuật từ tháng 06 năm 2017 

đến tháng 03 năm 2020. 

 Kết quả: 21 bệnh nhân được phẫu thuật, trung bình 53 tuổi. 7 trường hợp phẫu thuật tái tạo hai lá 

van ĐMC, 14 phẫu thuật tái tạo ba lá van ĐMC. Không có bệnh nhân nào phải chuyển thay van động mạch 

chủ. Không bệnh nhân tử vong trong 30 ngày sau mổ. Thời gian theo dõi trung bình 18 tháng, không ghi 

nhận các biến chứng liên quan đến chảy máu hoặc huyết khối. Chênh áp tối đa thất trái- động mạch chủ 

11.9 mmHg. 

 Kết luận: Phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ bằng màng ngoài tim tự thân đem lại nhiều ưu điểm. 

Với những trường hợp van ĐMC hai lá van, phương pháp tái tạo hai lá van hay ba lá van đều có kết quả khả 

quan tuỳ thuộc vào kiểu hình giải phẫu van động mạch chủ để lựa chọn.

 Từ khoá: Van ĐMC hai lá, Tái tạo van ĐMC, Màng ngoài tim tự thân, Phương pháp Ozaki.
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 Đặt vấn đề: Kiến thức của người bệnh và người nhà về các vấn đề chăm sóc đóng vai trò vô cùng 

quan trọng: Giúp người bệnh/người nhà giảm bớt lo lắng, căng thẳng an tâm điều trị và biết cách phối hợp với 

nhân viên y tế trong chăm sóc người bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. 

 Mục tiêu: Nhằm tăng tỉ lệ người bệnh và gia đình người bệnh có kiến thức về các vấn đề chăm sóc tại 

chuyên khoa Phẫu thuật Lồng ngực bệnh viện Bạch Mai và nhằm mục đích giảm lo lắng và cải thiện tình 

trạng bệnh giảm thời gian nằm viện và chi phí y tế. 

 Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp thực hiện trên toàn bộ người bệnh mổ phiên tại 

khoa Phẫu thuật Lồng ngực Quý II năm 2019. 

 Kết quả: Tỉ lệ Người bệnh trả lời đúng về các vấn đề chung tăng từ 60% lên 100%. Người bệnh trả lời 

đúng liên quan đến vấn đề tắm, vệ sinh tăng từ 50% lên 93,3%. Người bệnh trả lời đúng liên quan đến vấn đề 

ăn uống trước và sau mổ từ 55,8 lên 80,8%. Người bệnh trả lời đúng liên quan đến vấn đề thụt tháo trước mổ 

tăng từ 45,8% lên 78,3%. Người bệnh trả lời đúng về các vấn đề liên quan đến lý liệu pháp trước và sau mổ 

tăng từ 41,6% lên 83,3%. Người bệnh trả lời đúng về tất cả các vấn đề liên quan đến chăm sóc trước và sau 

mổ tăng từ 40% lên 70,8%. 

 Kết luận: Bằng các can thiệp cụ thể đề án cải tiến đã nâng được tỉ lệ người bệnh có kiến thức về 

chăm sóc từ 40% lên 70,8%.

 Từ khóa: Tỉ lệ, người bệnh và gia đình có kiến thức về các vấn đề chăm sóc.

KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT TÁI TẠO VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ 

HAI LÁ VAN BẰNG MÀNG NGOÀI TIM TỰ THÂN

Ngô Thành Hưng, Nguyễn Công Hựu

Bệnh viện E Hà Nội

CẢI TIẾN NÂNG CAO KIẾN THỨC NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH 

VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHĂM SÓC

Phùng Văn Thắng, Ngô Gia Khánh

Khoa Phẫu thuật Lồng ngực

Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Phẫu thuật tim ít xâm lấn ngày càng được phổ biến với nhiều ưu điểm. Tuy nhiên phẫu 

trường nhỏ, tầm nhìn bị thu hẹp là những hạn chế của phương pháp. Việc ứng dụng công nghệ nội soi 3D 

giúp khắc phục tồn tại này. Chúng tôi đánh giá kết quả bước đầu ứng dụng công nghệ nội soi 3D trong mổ 

tim hở tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu. Từ tháng 12/2017 đến tháng 

5/2020 tổng số 407 bệnh nhân được phẫu thuật. Tuổi trung bình 43,4 ± 13,2. Nam: 159, nữ 248. Các bệnh  

lý: thông liên nhĩ, thông liên thất, van hai lá (thay, sửa), van ba lá, thông sàn nhĩ thất bán phần, u nhầy nhĩ 

trái, u nhầy nhĩ phải.... 

Kết quả: Thành công kỹ thuật 405 bệnh nhân; 2 bệnh nhân phải chuyển mở xương ức, 4 bệnh nhân 

chảy máu sau mổ phải mở lại đường mở ngực lấy máu cục màng phổi; 3 bệnh nhân tử vong, 2 bệnh nhân 

thương tổn tĩnh mạch cảnh trong vị trí đặt ống tĩnh mạch, không có trường hợp nào đột quỵ. Thời gian tuần 

hoàn ngoài cơ thể 163,02 ± 63,97 phút, Thời gian cặp động mạch chủ 90,75 ± 64,85 (phút), thời gian nằm   

hồi sức 3,12± 2,08 ngày.  

Kết luận: công nghệ 3D giúp khắc phục nhược điểm của phẫu thuật ít xâm lấn: trường nhìn không 

gian 3 chiều, dễ quan sát thương tổn, có cảm giác độ sâu giúp cho các thao tác phẫu thuật được nhanh, 

chính xác, không cần dùng dụng kim loại banh xương sườn, rút ngắn thời gian mổ, hạn chế biến chứng.

 Từ khoá: Nội soi, ít xâm lấn, 3D.
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 Đặt vấn đề: Hấp thụ dịch rửa và mất máu dẫn đến rối loạn điện giải và áp lực thẩm thấu huyết thanh 

(ALTTHT) và có thể gây hội chứng cắt tuyến tiền liệt nội soi (TURP). 

 Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi điện giải, ALTTHT sau mổ tuyến tiền liệt (TTL) và ảnh hưởng của thời 

gian mổ lên sự thay đổi này. 

 Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, so sánh trước sau trên 45 bệnh nhân được mổ TURP 

tại bệnh viện Bạch Mai. Ghi nhận các đặc điểm bệnh nhân, điểm IPSS, trọng lượng tuyến, thời gian phẫu 

thuật, lượng dịch truyền và dịch rửa, thân nhiệt. Điện giải đồ, ALTTHT thực hiện ngay trước/sau mổ và sau 

mổ 24 giờ. 

 Kết quả: Tuổi, trọng lượng tuyến, thời gian phẫu thuật và lượng dịch rửa tương ứng là; 73,5 ± 7,6 

tuổi, 55,9 ± 15,2 gram, 65,4 ± 23,2 phút và 21,5 ± 4,9 lít. Khi thời gian phẫu thuật  trên 60 phút, nồng độ 

natri (mmol/lít) và ALTTHT (mosmol/lít) trung bình ngay sau mổ giảm có ý nghĩa so với giá trị trước mổ 

(tương ứng là 130,3 ± 4,2 và 289,5 ± 25,3 so với 139,4 ± 4,3 và 305,9 ± 25,6; p < 0,05).  Ở bệnh nhân có 

thời gian phẫu thuật dưới 60 phút, không có khác biệt ý nghĩa về nồng độ natri (mmol/lít) và ALTTHT 

(mosmol/lít) trung bình ngay sau mổ so với trước mổ (tương ứng là 137,6 ± 4,5 và 307,8 ± 25,2 so với 

135,5 ± 5,1 và 298,7 ± 24,5; p > 0.05). Không có khác biệt ý nghĩa về kali và canxi máu. Tỉ lệ bệnh nhân có 

hội chứng TURP, run, hạ thân nhiệt ngay sau mổ tương ứng là 6,7%; 13,3% và 15,6%. 

 Kết luận: Nồng độ natri huyết thanh và ALTTHT ngay sau mổ cắt đốt nội soi TLT giảm có ý nghĩa so 

với trước mổ khi thời gian phẫu thuật trên 60 phút. Sau mổ 6,7 % bệnh nhân có hội chứng TURP. 

 Từ khóa: Điện giải đồ, áp lực thẩm thấu máu, cắt u phì đại tiền liệt tuyến.

PHẪU THUẬT TIM NỘI SOI VỚI CÔNG NGHỆ 3D TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E

Nguyễn Công Hựu, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Trần Thuỷ, 

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Hoàng Nam, 

Ngô Thành Hưng, Phạm Thành Đạt, Lê Tiến Dũng, Phạm Tuấn Anh, Phan Thị Kim Liên, 

Lê Phương Anh, Tô Thị Ánh Nguyệt, Lê Thuỳ Trang, Trần Thị Màn, 

Nguyễn Thái Long, Lê Ngọc Thành

Trung tâm tim mạch bệnh viện E

THAY ĐỔI ĐIỆN GIẢI & ÁP LỰC THẨM THẤU HUYẾT THANH 

SAU PHẪU THUẬT CẮT ĐỐT NỘI SOI U PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT LÀNH TÍNH

Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thị Hoa, Chu Khánh Hòa

Đại học Y Hà Nội

Bệnh viện Bạch Mai
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 Mục tiêu: Khảo sát nồng độ TNF-α huyết thanh ở bệnh nhân (BN) viêm khớp dạng thấp (VKDT) và 

tìm hiểu mối liên quan nồng độ TNF-α huyết thanh với đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm. 

 Đối tượng: 122 BN VKDT và 51 người bình thường cùng tuổi và giới được khảo sát đặc điểm lâm 

sàng, xét nghiệm nồng độ TNF-α huyết thanh, nồng độ CRP huyết tương. 

 Phương pháp: tiến cứu mô tả cắt ngang, có so sánh giữa nhóm bệnh và nhóm chứng. 

 Kết quả: Nồng độ TNF-α huyết thanh trung bình ở nhóm BN VKDT là: 15,32 ± 7,37 pg/mL cao hơn 

nhóm chứng là: 8,84 ± 2,17 pg/mL với p< 0,001. Không có mối tương quan giữa nồng độ TNF-α huyết 

thanh với số khớp sưng, số khớp đau, tốc độ máu lắng giờ đầu, nồng độ CRP huyết tương và chỉ số đánh giá 

mức độ hoạt động bệnh DAS28 CRP. 

 Kết luận: Nồng độ TNF-α huyết thanh nhóm BN VKDT cao hơn nhóm chứng và không có mối tương 

quan giữa nồng độ TNF-α huyết thanh với đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm.

 Từ khóa: Viêm khớp dạng thấp; TNF-α 
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Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu xạ trị trong chọn lọc ung thư gan nguyên phát bằng hạt vi cầu 

phóng xạ Y-90 tại Bệnh viện Bạch Mai. 

Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm 60 bệnh nhân ung thư gan nguyên phát được xạ trị trong chọn lọc 

bằng hạt vi cầu phóng xạ Y-90. 

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu can thiệp lâm sàng. 

Kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu 60 bệnh nhân ung thư gan nguyên phát được xạ trị trong 

chọn lọc bằng hạt vi cầu phóng xạ Y-90. Giai đoạn bệnh trung gian (B) chiếm 51,7%, gian đoạn tiến triển (C) 

chiếm 43,3%. Liều Y-90 điều trị trung bình là 1,25±0,38 (GBq); liều hấp thụ trung bình tại u là 264,4±200,2 

Gy, vào nhu mô gan lành là 25,4±10,8 Gy, vào nhu mô phổi là 2,42,4 Gy. Kết quả theo dõi sau 03 tháng cho 

thấy giá trị AFP trung bình giảm từ 7965,124418,1 ng/ml xuống còn 855,3±2078,3 ng/ml; kích thước u 

trung bình giảm từ 6,9±2,8 cm xuống còn 4,0±1,5 cm; 28,3% các khối u đáp ứng hoàn toàn sau điều trị. 

Kết luận: Phương pháp xạ trị trong chọn lọc (Selective Internal Radiation Therapy: SIRT) là kỹ thuật 

mới, có hiệu quả điều trị tốt, ít biến chứng, mang lại hy vọng cho các bệnh nhân ung thư gan nguyên phát giai 

đoạn muộn.

 Từ khoá: Ung thư gan nguyên phát, xạ trị trong chọn lọc, Y-90, kết quả.

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ TNF-α HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN 

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 60 BỆNH NHÂN UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT BẰNG XẠ TRỊ 

TRONG CHỌN LỌC (SIRT) VỚI HẠT VI CẦU PHÓNG XẠ Y-90 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Mai Trọng Khoa, Trần Đình Hà, Phạm Cẩm Phương, Phạm Văn Thái, Trần Hải Bình, 

Lê Quang Hiển, Nguyễn Duy Anh, Phạm Thị Len, Phạm Anh Tuấn, Khuất Lệ Thuý, 

Phạm Minh Thông, Trịnh Hà Châu

Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai,

Trung tâm Điện Quang, Bệnh viện Bạch Mai

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Hoàng Trung Dũng

Khoa Khám bệnh

Bệnh viện Bạch Mai



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Mục tiêu: 1) Mô tả đặc điểm siêu âm, siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp ở bệnh nhân viêm khớp 

dạng thấp. 2) Khảo sát mối liên quan giữa tổng điểm siêu âm, siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp với các 

chỉ số đánh giá mức độ hoạt động bệnh. 

 Đối tượng và phương pháp: 128 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp theo tiêu 

chuẩn ACR 1987, điều trị nội trú và ngoại trú tại khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01/2015 

đến tháng 12/2018. Bệnh nhân được khám lâm sàng, xét nghiệm máu cơ bản, máu lắng, CRP, RF, anti CCP, 

siêu âm quy ước và siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp: khớp cổ tay, khớp bàn ngón tay II, III (MCP II, III), 

khớp ngón gần ngón tay II, III (PIP II, III), khớp bàn ngón chân II, V (MTP II, MTP V), chụp X- quang quy ước 

bàn tay, bàn chân, cùng một bên (lựa chọn bên có số khớp sưng, khớp đau nhiều hơn). Nghiên cứu tiến cứu, 

mô tả cắt ngang. 

 Kết quả: Tại vị trí các khớp MCP II, MCP III, PIP II, PIP III, MTP II, MTP V: tỉ lệ viêm màng hoạt dịch 

trên siêu âm theo thang điểm US7 (89,1%; 79,7%; 87,5%; 88,3%; 78,1%; 74,2%). Tỉ lệ viêm màng hoạt 

dịch dưới lâm sàng tại 7 khớp (2,8% - 18,1%), cao nhất là ở khớp cổ tay (18,1%). Tổng điểm GSUS, PDUS 

tương quan tuyến tính với: DAS28- CRP, SDAI, CDAI (r = 0,37- 0,55; p< 0,001). Độ nhậy, độ đặc hiệu của 

siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp theo thang điểm US7 trong đánh giá mức độ hoạt động bệnh: Tại điểm 

cắt PDUS: 6 điểm (độ nhạy: 87,84%, độ đặc hiệu: 74,07%). 

 Kết luận: Siêu âm Doppler năng lượng phát hiện tỉ lệ viêm màng hoạt dịch dưới lâm sàng tại 7 khớp 

(2,8% - 18,1%). Tổng điểm GSUS, PDUS tương quan tuyến tính với: DAS28- CRP, SDAI, CDAI (r = 0,37- 

0,55; p< 0,001).

 Từ khóa: Viêm khớp dạng thấp, siêu âm Doppler năng lượng, hoạt động bệnh.
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 Đặt vấn đề: Protein Cytokeratin 19 (Krt19) biểu hiện rõ trên biểu mô ở đường tiêu hóa, gan mật và 

tụy ở người và chuột. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng gen improved Cre (iCre) giúp tăng hiệu quả 

biểu hiện của Cre ở các tế bào động vật có vú. 

 Phương pháp: Tạo ra mô hình chuột mang Krt19-iCre bacterial artificial chromosome (BAC) bằng 

kỹ thuật tái tổ hợp gen. Biểu hiện iCre ở vị trí mong muốn đã được kiểm định trên phôi, chuột trưởng thành, 

chuột già bằng cách phối hợp với chuột “reporter”mang expression pattern was examined in embryos, 

adults, and elderly Krt19-iCre mice Tomato hoặc LacZ. Kết quả: cả iCre và “reporter” protein đều biểu hiện 

trên chuột trưởng thành Krt19-iCre; Chuột mang kiểu gen Tomatoflox/+ (Krt19-iCre Tomato reporter) có 

biểu hiện Krt-19 ở biểu mô ống tiêu hóa, gan mật và tụy. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện ở các tế bào trong gan 

và ống tụy nhỏ thì kém hơn ống tụy lớn và ống mật chủ. Ở các phôi có Krt19-iCre; LacZ reporter, thì biểu hiện 

của β-galactosidase phát hiện LacZ reporter có ở biểu mô tuyến ống tiêu hóa ở phôi ngày 9.5, ngày 12, và 

chuột mới sinh. Biểu hiện reporter protein ở chuột Krt19-iCre-Tomato reporter đồng nhất với biểu hiện 

KRT19 trên ống tiêu hóa ở người. Kết luận, chuột chuyển gen Krt19-iCre BAC có thể được sử dụng để nghiên 

cứu sự phát triển và các bệnh lý đường tiêu hóa với việc sử dụng hệ thống iCre-loxP.

 Từ khoá: Protein Cytokeratin 19, KRT19, Krt19-iCre bacterial artificial chromosome.

SỬ DỤNG THANG ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER NĂNG LƯỢNG 7 KHỚP 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

ĐẶC ĐIỂM BIỂU LỘ PROTEIN KRT19 TRÊN CÁC MÔ ĐƯỜNG 

TIÊU HÓA Ở CHUỘT CHUYỂN GEN BAC CÓ ICRE TÁI TỔ HỢP

Nguyễn Huy Bình, Tomohiro Kanayama, Hiroyuki Tomita, Akira Hara

Bộ môn Sinh lý học, Đại học Y Hà Nội

Đơn vị Gen và Tế bào gốc, Trung tâm YHHN và UB, Bệnh viện Bạch Mai

Bộ môn Giải phẫu bệnh, Khoa Y Đại học Gifu, Tỉnh Gifu, Nhật Bản

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Nguyễn Thị Nga

Khoa Cơ Xương Khớp

Bệnh viện Bạch Mai 



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Đặt vấn đề: Thoái hóa khớp gối (THKG) là hậu quả của sự tương tác giữa các yếu tố cơ sinh học và 

phản ứng viêm cấp độ thấp. Leptin là một adipocytokine nguồn gốc mô mỡ tương tác với cytokine gây viêm 

điển hình (IL-1β) có vai trò chính gây loét sụn, đặc biệt trong trường hợp thoái hóa khớp do béo phì. Phân 

tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ leptin huyết tương ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối (THKG) 

nguyên phát. 

 Phương pháp: Mô tả cắt ngang, 242 đối tượng gồm 164 bệnh nhân nhóm bênh THKG nguyên phát 

và 78 người khỏe mạnh trong nhóm chứng. Các bệnh nhân được khảo sát các chỉ tiêu nhân trắc, các xét 

nghiệm cơ bản, Xq khớp gối và định lượng 2 cytokine gây viêm là leptin và IL-1β trong huyết tương bằng 

phương pháp ELISA sử dụng kháng thể người đơn dòng. 

 Kết quả: Nồng độ leptin ở nhóm bệnh THKG cao hơn nhóm chứng (p< 0,001). Nồng độ leptin trong 

nhóm bệnh nhân nữ cao hơn nam, nhóm béo phì cao hơn nhóm không, nhóm mắc hội chứng chuyển hóa 

(HCCH) cao hơn nhóm không mắc (p< 0,001). Nồng độ leptin không tương quan với các thành phần HCCH 

(trừ vòng eo), IL-1β, CRP, tuổi; tương quan thuận mức độ vừa với vòng eo, cân nặng, BMI, insulin, HOMA-IR 

(với r từ 0,346 đến 0,489 và p< 0,001). 

 Kết luận: Tăng cả nồng độ leptin và IL-1β ở nhóm THKG đặc biệt ở nhóm THKG mắc HCCH, leptin 

và IL-1β có thể là yếu tố tiên lượng THKG mắc HCCH.

 Từ khóa: Thoái hóa khớp gối, leptin, IL-1β, béo phì, hội chứng chuyển hóa.
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 Mục tiêu: Để so sánh hiệu quả hóa giải giãn cơ trung bình và tác dụng không mong muốn của 

sugammadex đơn thuần liều 2mg/kg và neostigmin phối hợp với atropin. 

 Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, trên 60 bệnh nhân phẫu thuật bụng dưới gây mê có 

tuổi từ 18 đến 65, ASA I - II, chia ngẫu nhiên vào 2 nhóm (Nhóm S: 30 bệnh nhân, dùng sugammadex 

2mg/kg, Nhóm N: 30 bệnh nhân dùng phối hợp neostigmin 50mcg/kg và atropin sulphat 15mcg/kg). Máy 

TOF-scan được dùng để xác định thời điểm cũng như đánh giá hiệu quả giải giãn cơ. Thời gian đạt chỉ số TOF 

>70% và 90%, thời gian rút nội khí quản, các tác dụng không mong muốn được ghi nhận. 

 Kết quả: Không có khác biệt về đặc điểm bệnh nhân, gây mê và phẫu thuật giữa 2 nhóm (p>0,05). 

Tỉ lệ đạt TOF >90% của nhóm S cao hơn so với nhóm N ở các thời điểm sau giải giãn cơ 3-10 phút 

(p<0,05%). Thời gian phục hồi TOF ≥ 70% và ≥ 90% ở nhóm S (2,02 ± 0,61 và 3,66 ± 0,86 phút) nhanh 

hơn nhóm N (6,01 ± 1,29 và 9,08 ± 1,31 phút) (p<0,01). Thời gian rút nội khí quản của nhóm S (6,74 ± 

1,33 phút) ngắn hơn của nhóm N (13,42 ± 1,39 phút) với p< 0,01. Tỉ lệ khô miệng và mạch chậm là 26,7% 

và 23% ở nhóm N và không có ở nhóm S. Không gặp tái giãn cơ, giảm SpO2, tử vong ở 2 nhóm. 

 Kết luận: Với mức giãn cơ trung bình, sugammadex liều 2mg/kg có hiệu quả giải giãn cơ tốt hơn, ít 

gây khô miệng, mạch chậm hơn so với neostigmin.

 Từ khóa: Hóa giải giãn cơ trung bình, sugammadex, neostigmin .

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỒNG ĐỘ LEPTIN 

HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT

SO SÁNH HIỆU QUẢ HÓA GIẢI GIÃN CƠ TRUNG BÌNH CỦA SUGAMMADEX 

LIỀU 2MG/KG VỚI NEOSTIGMIN SAU  PHẪU THUẬT BỤNG

Nguyễn Thanh Mai, Vũ Quang Tiến, Nguyễn Toàn Thắng

Khoa Gây mê Hồi sức

Bệnh viện Bạch Mai

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Nguyễn Thị Thanh Mai, Đào Hùng Hạnh, Đỗ Trung Quân

Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Bệnh viện Bạch Mai



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Mục đích: So sánh hiệu quả điều trị tụt huyết áp sau tê tủy sống mổ lấy thai, đánh giá tác dụng phụ 

lên mẹ và sơ sinh. 

 Phương pháp: Một trăm hai mươi bệnh nhân tê tủy sống mổ lấy thai có kế hoạch được phân bố ngẫu 

nhiên vào hai nhóm, nhóm N tiêm 6mcg noradrenalin tĩnh mạch ngắt quãng, nhóm P tiêm 100mcg 

phenylephrin tĩnh mạch ngắt quãng để điều trị tụt huyết áp sau gây tê. So sánh số lượng liều noradrenalin 

hoặc phenylephrine cần thiết để điều trị hạ huyết áp tủy sống, tỷ lệ nhịp tim chậm, tăng huyết áp sau dùng 

thuốc, một số tác dụng phụ lên mẹ và tình trạng sơ sinh.

 Kết quả: Số lượng liều vận mạch cần thiết để điều trị tụt huyết áp thấp hơn nhưng không có ý nghĩa 

thống kê ở nhóm N (1,67 ± 0,77 so với 1,87 ± 0,9 với p = 0,284) Nhịp tim chậm nhiều hơn ở nhóm P (13,06 

% so với ban đầu với p = 0,000). Các tác dụng phụ như buồn nôn, nôn; ngứa; rét run tương đương nhau giữa 

hai nhóm. Không gặp tình trạng đau đầu và tăng huyết áp. Điểm apgar, khí máu động mạch rốn (mỗi nhóm 

30 mẫu) tương đương nhau ở hai nhóm. 

 Kết luận: Noradrenalin có hiệu quả tương đương phenylephrin trong điều trị tụt huyết áp sau tê tủy 

sống, các tác dụng phụ lên mẹ và sơ sinh tương đương nhau.

 Từ khóa: Phenyephrine, noradrenalin, tụt huyết áp, gây tê tủy sống, mổ lấy thai.
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 Đặt vấn đề: Mất răng vĩnh viễn là tổn thương rất thường gặp, trước đây có nhiều phương pháp để 

phục hình lại răng mất. Các phương pháp này còn nhiều hạn chế nên cấy ghép răng là phương pháp ưu tiên 

sử dụng. Tuy nhiên, việc cấy ghép răng ở vùng đáy xoang có thiếu xương gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, 

chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm đánh giá Đặc điểm lâm sàng, X quang vùng răng mất, Chọn chỉ định 

cấy implant có ghép xương và Đánh giá kết quả sau phục hình. 

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 35 bệnh nhân mất răng được nâng xoang ghép xương và 

cấy 65 trụ ghép tại khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Bạch mai từ 8/2011 đến 1/2016. Phương pháp nghiên 

cứu: mô tả tiến cứu và thử nghiệm lâm sàng. 

 Kết quả: Nam nhiều hơn nữ, tuổi trung bình 45±11,2; nguyên nhân mất răng chủ yếu là viêm quanh 

răng; vị trí thường gặp là răng 6 hàm trên; tai biến thường gặp là rách màng xoang 8,6%; tiêu xương trước 

phục hình nhiều hơn sau phục hình. 

 Kết luận: Tỷ lệ thành công sau phục hình 3 năm là 93,2%; chỉ định nâng xoang: dưới 5 mm nâng 

xoang hở, cấy trụ thì hai, 5 - 7mm nâng xoang hở và cấy trụ một thì, trên 7 mm nâng xoang kín và cấy trụ một 

thì.

  Từ khóa: Kỹ thuật nâng xoang, cấy ghép răng, răng vùng đáy xoang.

SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA NORADRENALIN VÀ PHENYLEPHRIN TRONG ĐIỀU TRỊ 

TỤT HUYẾT ÁP SAU GÂY TÊ TỦY SỐNG CHO MỔ LẤY THAI ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NÂNG XOANG TRONG CẤY GHÉP RĂNG Ở VÙNG ĐÁY XOANG

Trịnh Hồng Mỹ

Khoa Răng Hàm Mặt
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BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Đặt vấn đề: Phẫu thuật thay khớp háng là một phẫu thuật lớn đã có thể thực hiện một cách phổ biến 

tại Việt Nam. Tuy nhiên, thay khớp háng cho những bệnh nhân cao tuổi, đặc biệt các bệnh nhân trên 90 tuổi 

là một thách thức lớn đối với các phẫu thuật viên do bệnh nhân thường có nhiều bệnh lý mạn tính kèm theo.   

 Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, theo dõi dọc các bệnh nhân trên 90 tuổi thay khớp háng 

tại Bệnh viện E từ 2018 - 2020. 

 Kết quả: 24 bệnh nhân được thay khớp háng với độ tuổi trung bình là 94±0.7; tỷ lệ nam:nữ là 1:1.3. 

100% bệnh nhân là do nguyên nhân chấn thương. 87% các bệnh nhân có bệnh nội khoa mạn tính kèm theo. 

Không có bệnh nhân có biến chứng sau mổ. Điểm VAS sau mổ là 4±0.5. Thời gian bắt đầu tập phục hồi 

chức năng là 2±0.7 ngày. Khám lại sau 3, 6 tháng đánh giá theo thang điểm Harris cho kết quả khả quan. 

 Kết luận: Phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân trên 90 tuổi được chỉ định cho các bệnh nhân 

chấn thương gãy vùng cổ và mấu chuyển xương đùi, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do nhiều bệnh lý mạn 

tính kèm theo, tuy nhiên phẫu thuật thành công giúp giảm đau tốt, thuận tiện cho chăm sóc và phục hồi, cải 

thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

 Từ khóa: Thay khớp háng, trên 90 tuổi, gãy đầu trên xương đùi.
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Trật gân cơ mác cổ chân là thương tổn ít gặp, xảy ra trong khoảng từ 0,3- 0,5 % tất cả chấn thương 

vùng cổ chân và thường bị bỏ sót. Trật gân cơ mác cấp tính có thể gặp trên những vận động viên thể thao 

thường xuyên phải sử dụng các động tác “cắt kéo” của chi dưới như đá bóng, trượt tuyết hay bóng rổ. Điều trị 

bảo tồn với thương tổn cấp tính có thể đạt hiệu quả, tuy nhiên, gần đây nhiều báo cáo về tỉ lệ thất bại của 

phương pháp này có thể đến 50-76 %. Chính vì vậy, phẫu thuật đang trở thành lựa chọn ưa thích, đặc biệt với 

những bệnh nhân trẻ tuổi, ưa thích hoạt động hay những vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Có nhiều 

phương pháp điều trị thương tổn trật gân cơ mác tái diễn, trong đó phẫu thuật kết hợp tạo hình sâu hơn rãnh 

gân cơ mác đồng thời tạo hình mạc hãm trên gân cơ mác là phẫu thuật đem lại hiệu quả cao, hầu hết báo cáo 

trong y văn không ghi nhận tỉ lệ trật khi bệnh nhân quay lại chơi thể thao. Nhân một trường hợp bệnh nhân trẻ 

tuổi, yêu thích thể thao, được chẩn đoán trật gân cơ mác tái diễn phẫu thuật theo phương pháp trên đem lại 

kết quả tốt, sau phẫu thuật 3 tháng bệnh nhân có thể chơi lại thể thao với tình trạng như trước khi gặp chấn 

thương. Chúng tôi xin báo cáo kết quả ca lâm sàng.

 Từ khóa: Trật gân cơ mác cổ chân

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG CHO BỆNH NHÂN 

TRÊN 90 TUỔI ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI TẠI BỆNH VIỆN E
TRẬT GÂN CƠ MÁC CỔ CHÂN: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Đặng Hoàng Giang, Hoàng Gia Du, Đào Xuân Thành

Khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống, Bệnh viện Bạch Mai

Trường Đại học Y Hà Nội

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Nguyễn Đình Hiếu, Kiều Quốc Hiền, Nguyễn Ngọc Hải

Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện E



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Đặt vấn đề: Mô tả thực trạng loét tỳ đè trên người bệnh chấn thương cột sống có liệt tủy tại khoa 

Chấn thương chỉnh hình và cột sống Bệnh viện Bạch Mai. 

 Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 30 bệnh nhân chấn thương cột sống có 

liệt tủy điều trị tạo khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn từ tháng 

9/2017 đến tháng 9/2018. 

 Kết quả: Tỷ lệ loét tỳ đè là 7/30 trường hợp (23.3%). Thời gian xuất hiện loét trung bình là 2.4 ± 0.7 

ngày. Loét tỳ đè hay gặp nhất ở vị trí cùng cụt và gót chân với tỷ lệ tương ứng 46.6% và 26.6%. Loét tỳ đè ở 

các bệnh nhân CTCS cổ và CTCS ngực chiến tỷ lệ cao nhất tương ứng là 27.2% và 20%. Các bệnh nhân có 

phân độ liệt theo ASIA (A) và ASIA (B) bị loét tỳ đè cao nhất là 50% và 33.3%. 

 Kết luận: Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi lưu ý một số biện pháp đánh giá và phòng ngừa loét tỳ 

đè thích hợp như: đánh giá nguy cơ loét ngay từ khi bệnh nhân nhập viện và tâp trung chăm sóc và phòng 

ngừa ở những phần cơ thể có nguy cơ cao loét tỳ đè như cùng cụt và gót chân.

 Từ khóa: Loét tỳ đè, cùng cụt, thang điểm Braden.
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 Đặt vấn đề: Bệnh tim bẩm sinh (TBS) là yếu tố nguy cơ tử vong cho sản phụ và thai nhi. Tuy nhiên, 

thông tin về vấn đề này tại Việt Nam còn hạn chế. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này để tìm hiểu thực trạng 

các bệnh nhân mắc TBS mang thai tại Việt Nam. 

 Phương pháp: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hồi cứu, thu thập dữ liệu của 87 bệnh nhân mắc TBS 

mang thai điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng Ba năm 2015 đến tháng Ba 

năm 2019. Trong đó, chúng tôi đã phân loại bệnh nhân theo khuyến cáo của WHO theo mức độ I, II, III, IV 

dựa trên các yếu tố nguy cơ thai sản ở người mắc bệnh tim mạch. Các biến chứng ở sản phụ và trẻ sơ sinh 

được thống kê. 

 Kết quả: Phần lớn sản phụ thuộc phân loại nguy cơ WHO mức độ IV (52.9%, n= 46/87), và có tăng 

áp phổi (51.7%, n=45/87). Tỉ lệ tử vong của các sản phụ là 5%, trong khi tử vong chu sinh là 12%. 

 Kết luận: Tại Việt Nam, hiện còn tồn tại một số lượng lớn bệnh nhân mắc TBS mang thai thuộc nhóm 

nguy cơ cao tử vong cho mẹ và trẻ sơ sinh. Để thay đổi tình trạng này, chúng ta cần thiết lập một chương 

trình quản lý thai sản cho phụ nữ mắc tim bẩm sinh. 

 Từ khóa: Tim bẩm sinh, mang thai.

THỰC TRẠNG LOÉT TỲ ĐÈ TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CÓ LIỆT TỦY 

TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Trương Thanh Hương, Kim Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Mai Ngọc, 

Trần Hải Yến, Đỗ Doãn Lợi

Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Lê Thị Trang, Phạm Thị Kim Thoa, Hoàng Gia Du, Vũ Xuân Phước, 

Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Đức Hoàng

Khoa Chấn thương chỉnh hình & Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai

BIẾN CỐ Ở CÁC BỆNH NHÂN MẮC BỆNH TIM BẨM SINH 

MANG THAI TẠI VIỆN TIM MẠCH - BỆNH VIỆN BẠCH MAI



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Mục tiêu: để đánh giá ban đầu sự hiệu quả và an toàn của phương pháp phẫu thuật thay van ĐMC 

kết hợp van 2 lá có hoặc không kèm theo sửa van 3 lá qua đường mổ ít xâm lấn đường ngực phải tai Bệnh 

viện Bạch Mai. 

 Phương pháp: Từ 10/2019 đến 7/2020 đã có 9 bn (6 nam, 3 nữ, tuổi trung bình 45,9 ± 9,4 tuổi) đã 

trải qua phẫu thuật thay van ĐMC cùng van 2 lá (3 bn kết hợp sửa van 3 lá) qua đường mở ít xâm lấn đường 

ngực phải với nội soi hỗ trợ. Đường mở ngực phải qua khoang liên sườn 3, khoảng 6cm, từ bờ phải xương ức 

kéo dài sang bên. Hệ thống canuyl ngoại vi để chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể qua đường động tĩnh mạch 

đùi phải, có hoặc không kết hợp cùng đường tĩnh mạch cảnh chung bên phải. Tất cả BN đều được thay van 2 

lá cơ học bằng mũi khâu liên tục, thay van ĐMC bằng mũi khâu rời, sửa van 3 lá bằng đặt vòng van 3 lá nếu 

có. Thời gian theo dõi ngay sau mổ, và sau ra viện 1 tháng. 

 Kết quả: Không có trường hợp nào biến chứng và tử vong sau mổ. thời gian chạy máy tim phổi nhân 

tạo và kẹp động mạch chủ trung bình là 130,5 ± 27,8 phút và 95,6 ± 16,2 phút. Thời gian thở máy trung bình 

là 12,4 ± 3,2 giờ. Thời gian nằm ở ICU và nằm viện trung bình là 1,2 ± 0,78 và 5 ± 1,7 ngày . Siêu âm tim 

theo dõi sau mổ và 1 tháng sau mổ van hoạt động tốt, không có trường hợp nào bị hở cạnh chân van, không 

có trường hợp nào bị xẹp phổi. 

 Kết luận: phẫu thuật thay van ĐMC kết hợp thay van 2 lá , có hoặc không có sửa van 3 lá qua đường 

mở ít xâm lấn đường ngực phải với nội soi hỗ trợ là một phương pháp an toàn và khả thi.

 Từ khóa: Phẫu thuật ít  phẫu thuật nội soi, thay van động mạch chủ.
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  Đặt vấn đề: Đặc điểm lâm sang và tiên lượng bệnh nhân hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) 

vẫn chưa được làm sáng tỏ tại Việt Nam.

 Phương pháp: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả hồi cứu tại một Bệnh viện trung ương ở Hà Nội. 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu (≥18 tuổi) được nhập viện và chẩn đoán ARDS trong thời gian từ 2015 tới 

2017. Dữ liệu về đặc điểm chung, tình trạng lâm sàng, hình ảnh học, thông khí nhân tạo, tình trạng trao đổi 

khí và các biện pháp điều trị được thu thập và so sánh giữa nhóm sống sót và tử vong. Yếu tố nguy cơ liên 

quan tới tử vong được đánh giá bằng phân tích hồi quy logistic. 

 Kết quả: Trong tổng số có 126 bệnh nhân ARDS được tuyển chọn vào nghiên cứu, chúng tôi nhận 

thấy tỷ lệ tử vong cao (57,1%), 91,3% bệnh nhân được chuyển tới từ Bệnh viện tuyến dưới với chẩn đoán 

viêm phổi nặng và sau đó được chẩn đoán ARDS tại Bệnh viện trung ương. Tại thời điểm nhập viện, 53,2% 

bệnh nhân có ARDS nặng, 37,3% có ARDS trung bình và 9,5% có ARDS nhẹ. Điểm SOFA là 9,5±3,4 ở nhóm 

tử vong và 7,4±3,4 ở nhóm sống sót (p=0,002). Mặc dù không có sự khác biệt có ý nghĩa về PaO /FiO  thời 2 2

điểm nhập viện giữa nhóm tử vong và sống sót, nhưng ngày thứ 3 sau nhập viện sự khác biệt này lại có ý 

nghĩa (p=0,002). Phân tích hồi quy logistic cho thấy PaO /FiO  vào ngày thứ 3 [odds ratio (OR): 1,010; 95% 2 2

confidence interval (CI): 1,003-1,017], thời gian nằm viện tại Bệnh viện tuyến dưới trước khi nhập viện tuyến 

trung ương (OR: 1,122; 95% CI: 1,042-1,210) do tình trạng ổn định và điểm SOFA ngày thứ nhất (OR: 0,842; 

95% CI: 0,708-1,002) là những yếu tố độc lập đối với sự sống còn của bệnh nhân. 

 Kết luận: Bệnh nhân ARDS vào Bệnh viện trung ương ở trong tình trạng nặng và có tỷ lệ tử vong cao. 

Phần lớn bệnh nhân được chuyển tới từ Bệnh viện tuyến dưới. Cải thiện nguồn nhân lực, y tế và xã hội tại các 

địa phương sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong do ARDS tại Việt Nam.

 Từ khóa: Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, ARDS.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN 

THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ KẾT HỢP VAN HAI LÁ QUA ĐƯỜNG MỞ NGỰC PHẢI 

VỚI NỘI SOI HỖ TRỢ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Lương Quốc Chính, Toshie Manabe, Đỗ Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Chi, Yuji Fujikura, 

Nguyễn Gia Bình, Đào Xuân Cơ, Đặng Quốc Tuấn, Mai Duy Tôn, Khương Quốc Đại, 

Phạm Thế Thạch, Hiroyuki Nagase, Koichiro Kudo, Nguyễn Đạt Anh

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam

Jichi Medical University, Center of Community Medicine, Tochigi, Japan

National Defense Medical College, Department of Internal Medicine, Saitama, Japan
4 Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Teikyo University School of Medicine, Department of Respiratory Medicine, Tokyo, Japan
6 Waseda University Regional and Inter-Regional Studies, Tokyo, Japan

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Vương Hải Hà, Dương Đức Hùng

Đơn vị phẫu thuật tim mạch (C8) - Viện Tim Mạch Quốc gia, 

Bệnh viện Bạch Mai

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN TỚI TỬ VONG 

Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN (ARDS) TẠI VIỆT NAM



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Mục tiêu: Đánh giá giá trị VD/VT trong tiên lượng tiến triển ở bệnh nhân hội chứng suy hô hấp cấp 

tiến triển (ARDS) được thở máy theo chiến lược thông khí bảo vệ phổi ARDS network. 

 Phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 30 bệnh nhân được chẩn đoán ARDS (chuẩn Berlin 2012) 

điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, các bệnh 

nhân được đo VD/VT trong 6 ngày. 

 Kết quả: VD/VT cao hơn đáng kể trong nhóm tử vong so với nhóm sống, ở ngày thứ 1(0,69 ± 

0,11vs 0,59 ± 0,08, p=0,007, n=30), ngày thứ 2 (0,75 ± 0,09 vs 0,57 ± 0,07, p=0,000, n=30), ngày thứ 

3 (0,70 ± 0,12 vs 0,56 ± 0,06, p=0,000, n=30), ngày thứ 4 (0,69 ± 0,12 vs 0,55 ± 0,08, p=0,001, 

n=28), ngày 5 (0,69 ± 0,10 vs 00,54 ± 0,07, p=0,008, n=22), ngày thứ 6 (0,70 ± 0,10 vs 0,58 ± 0,05, 

p=0,021, n=14), điểm cut-off VD/VT theo các ngày có mối liên quan đến tỉ lệ tử vong của bệnh nhân. 

 Kết luận: Trong ARDS, giá trị của VD/VT tăng tương quan đến tăng tỷ lệ tử vong.

 Từ khóa: Hội chứng suy hô hấp cấp, khoảng chết hô hấp, khoảng chết, tỉ lệ thong khí khoảng chết 

với thể tích khí lưu thông, tổn thương phổi cấp.
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Đặt vấn đề: Nhiễm toan ceton do đái tháo đường là một biến chứng nặng cấp tính cần được điều trị 

khẩn trương. Phản ứng dị ứng với insulin rất hiếm gặp, đặc biệt với insulin người tài tổ hợp. Biểu hiện lâm 

sàng của dị ứng insulin có thể từ các triệu chứng nhẹ cho tới phản ứng dị ứng nặng toàn thân như sốc phản 

vệ. Rất it trường hợp báo cáo về điều trị nhiễm toan ceton máu nặng do đái tháo đường ở bệnh nhân dị ứng 

với insulin. Do vậy, chúng tôi mô tả một trường hợp đái tháo đường type 2 dị ứng với insulin mà trong đó 

nhiễm toan ceton máu nặng do đái tháo đường được hồi phục sau khi bắt đầu truyền liên tục insulin người tái 

tổ hợp đường tĩnh mạch. Ca lâm sàng: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, có bệnh đái tháo đường type 2, điều trị bằng 

insulin tiêm dưới da sau khi thất bại với điều trị bằng thuốc uống. Các triệu chứng dị ứng xuất hiện, bao gồm 

các ban sẩn ngứa xuất hiện trong vòng 10 phút sau tiêm insulin và kéo dài hơn 24 giờ. Cả hai loại xét nghiệm 

lẩy da và nội bì đều dương tính với các loại insulin khác nhau. Hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân dừng 

tiêm insulin vì các triệu chứng dị ứng và sau đó biểu hiện mệt mỏi và đau bụng thượng vị. Khi nhập viện, bệnh 

nhân ở trong tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng (pH = 6,984, bicarbonate = 2,5 mmol/L). Các xét 

nghiệm máu như: glucose = 20,79 mmol/L, BUN = 4,01 mmol/L và creatinine = 128 μmol/L. Xét nghiệm 

nước tiểu có ceton niệu (11,44 mmol/L). Qua 24 giờ, nhiễm toan chuyển hóa không đáp ứng với truyền dịch, 

bicarbonate và thận nhân tạo. Cuối cùng, bệnh nhân được điều trị bằng truyền tĩnh macgh liên tục insulin 

người tái tổ hợp với tốc độ 0,1 đơn vị/kg/giờ phối hợp với lọc máu liên tục và không thấy có phản ứng dị ứng. 

Vào ngày thứ 5, tình trạng nhiễm ceton máu và toan chuyển hóa đã hoàn toàn hồi phục. Bệnh nhân được 

chuyển từ truyền insulin tĩnh mạch sang tiêm dưới da vào ngày thứ 14, được ra viện vào ngày thứ 21 với đơn 

thuốc điều trị đái tháo đường bằng insulin tiêm dưới da. Ba tháng sau, bệnh nhân được kiểm soát tốt đường 

máu nhưng vẫn xuất hiện triệu chứng dị ứng tại các vị trí tiêm insulin. Kết luận: Ở bệnh nhân này, tiêm insulin 

dưới da gây ra phản ứng dị ứng trái ngược với truyền tĩnh mạch liên tục insulin mà không có triệu chứng dị 

ứng nào xuất hiện. Như vậy, truyền tĩnh mạch liên tục insulin người tái tổ hợp phối hợp với lọc máu liên tục là 

một lựa chọn để điều trị nhiễm toan ceton máu nặng do đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 dị 

ứng với insulin.

 Từ khóa: Nhiễm toan ceton máu, đái tháo đường type 2, dị ứng insulin.

GIÁ TRỊ VD/VT TRONG TIÊN LƯỢNG TIẾN TRIỂN Ở BỆNH NHÂN ARDS THỞ MÁY 

THEO CHIẾN LƯỢC THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI Nguyễn Đạt Anh, Lương Quốc Chính, Chu Chí Hiếu, Nguyễn Khoa Diệu Vân, 
1Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Quân , Mai Duy Tôn, 

Nguyễn Văn Đĩnh, Nguyễn Quang Bảy, Trần Hữu Thông, Đào Việt Phương, 

Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Như Nguyệt, Đỗ Ngọc Sơn

 Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai

 Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai

Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Phạm Huy Khánh, Nguyễn Công Tấn

Bệnh viện Bạch Mai

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG NHIỄM TOAN CETON MÁU NẶNG DO 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 

CÓ DỊ ỨNG VỚI INSULIN: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Đặt vấn đề: Mô tả thực trạng loét tỳ đè trên người bệnh chấn thương cột sống có liệt tủy tại khoa 

Chấn thương chỉnh hình và cột sống Bệnh viện Bạch Mai. 

 Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 30 bệnh nhân chấn thương cột sống có 

liệt tủy điều trị tạo khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn từ tháng 

9/2017 đến tháng 9/2018. 

 Kết quả: Tỷ lệ loét tỳ đè là 7/30 trường hợp (23.3%). Thời gian xuất hiện loét trung bình là 2.4 ± 0.7 

ngày. Loét tỳ đè hay gặp nhất ở vị trí cùng cụt và gót chân với tỷ lệ tương ứng 46.6% và 26.6%. Loét tỳ đè ở 

các bệnh nhân CTCS cổ và CTCS ngực chiến tỷ lệ cao nhất tương ứng là 27.2% và 20%. Các bệnh nhân có 

phân độ liệt theo ASIA (A) và ASIA (B) bị loét tỳ đè cao nhất là 50% và 33.3%. 

 Kết luận: Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi lưu ý một số biện pháp đánh giá và phòng ngừa loét tỳ 

đè thích hợp như: đánh giá nguy cơ loét ngay từ khi bệnh nhân nhập viện và tâp trung chăm sóc và phòng 

ngừa ở những phần cơ thể có nguy cơ cao loét tỳ đè như cùng cụt và gót chân.

 Từ khóa: Loét tỳ đè, cùng cụt, thang điểm Braden.
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 Đặt vấn đề: Bệnh tim bẩm sinh (TBS) là yếu tố nguy cơ tử vong cho sản phụ và thai nhi. Tuy nhiên, 

thông tin về vấn đề này tại Việt Nam còn hạn chế. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này để tìm hiểu thực trạng 

các bệnh nhân mắc TBS mang thai tại Việt Nam. 

 Phương pháp: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hồi cứu, thu thập dữ liệu của 87 bệnh nhân mắc TBS 

mang thai điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng Ba năm 2015 đến tháng Ba 

năm 2019. Trong đó, chúng tôi đã phân loại bệnh nhân theo khuyến cáo của WHO theo mức độ I, II, III, IV 

dựa trên các yếu tố nguy cơ thai sản ở người mắc bệnh tim mạch. Các biến chứng ở sản phụ và trẻ sơ sinh 

được thống kê. 

 Kết quả: Phần lớn sản phụ thuộc phân loại nguy cơ WHO mức độ IV (52.9%, n= 46/87), và có tăng 

áp phổi (51.7%, n=45/87). Tỉ lệ tử vong của các sản phụ là 5%, trong khi tử vong chu sinh là 12%. 

 Kết luận: Tại Việt Nam, hiện còn tồn tại một số lượng lớn bệnh nhân mắc TBS mang thai thuộc nhóm 

nguy cơ cao tử vong cho mẹ và trẻ sơ sinh. Để thay đổi tình trạng này, chúng ta cần thiết lập một chương 

trình quản lý thai sản cho phụ nữ mắc tim bẩm sinh. 

 Từ khóa: Tim bẩm sinh, mang thai.

THỰC TRẠNG LOÉT TỲ ĐÈ TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CÓ LIỆT TỦY 

TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Trương Thanh Hương, Kim Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Mai Ngọc, 

Trần Hải Yến, Đỗ Doãn Lợi

Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai

Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Lê Thị Trang, Phạm Thị Kim Thoa, Hoàng Gia Du, Vũ Xuân Phước, 

Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Đức Hoàng

Khoa Chấn thương chỉnh hình & Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai

BIẾN CỐ Ở CÁC BỆNH NHÂN MẮC BỆNH TIM BẨM SINH 

MANG THAI TẠI VIỆN TIM MẠCH - BỆNH VIỆN BẠCH MAI



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Mục đích: Hiệu quả của phương pháp điều trị can thiệp nội mach sau tiêu sợi huyết liều chuẩn ở 

bênh nhân đột quỵ thiếu mãu não do tắc các mạch lớn hệ tuần hoàn não trước đã được chứng minh, tuy 

nhiên kết quả điều trị kết hợp can thiệp nội mạch sau tiêu sợi huyết liều thấp còn chưa được đánh giá. 

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 86 bệnh nhân đột quỵ do tắc mạch lớn tuần hoàn não trước 

được điều trị kết hợp tiêu sợi huyết tĩnh mạch với lấy huyết khối cơ học tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả 

nghiên cứu chính là tỉ lệ hồi phục thần kinh theo thang điểm Rankin sửa đổi ở ngày thứ 90, mức độ tái thông 

được tính theo thang điểm TICI, một số biến chứng chính. 

 Kết quả: Tỉ lệ hồi phục thần kinh ngày thứ 90 (mRS 0-2) là 69,8%, tỉ lệ tái thông hoàn toàn (TICI 

2b/3) là 91%, điểm NIHSS giờ thứ 24 giảm có ý nghĩa thống kê so với điểm NIHSS lúc nhập viện (7, 15,5, 

p<0,05), tỉ lệ xuất huyết chuyển dạng có triệu chứng 5,8%. 

 Kết luận: Điều trị kết hợp tiêu sợi huyết tĩnh mạch liều thấp với lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân đột 

quỵ thiếu máu não do tắc các động mạch lớn tuần hoàn não trước cải thiện tỉ lệ tái thông, cũng như tỉ lệ phuc 

hồi thần kinh sau 90 ngày.

 Từ khóa: Tiêu sợi huyết tĩnh mạch, huyết khối cơ học, đột quỵ thiếu máu cấp
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 Mục đích: Khối máu tụ tiến triển (HE) xảy ra ở khoảng một phần ba số bệnh nhân bị xuất huyết nhu 

mô não (ICH), là một dấu hiệu tiên lượng xấu trong giai đoạn đầu của ICH . Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ cũng 

như yếu tố dự báo khối máu tụ tiến triển trên phim cắt lớp vi tính sọ não. 

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 124 bệnh nhân đột quỵ não 

trên 18 tuổi, nhập viện trong vòng 6 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, có bằng chứng xuất huyết não trên lều 

trên phim chụp cắt lớp vi tính sọ não. Chụp lại phim CLVT lần 2 khi bệnh nhân có suy giảm ý thức hoặc sau 

24 giờ. Xác định giá trị các dấu hiệu gợi ý tiến triển khối máu tụ trên phim CLVT sọ não lần 1. 

 Kết quả: Trong 124 bệnh nhân ICH, tỷ lệ cao HE 47 (37,9%), 35(28,2%) có dấu hiệu 'hố đen', 

46(37,1%) có dấu hiệu 'vệ tinh' và 37(29,8%) bệnh nhân có dấu hiệu 'hình dạng bất thường'. Phân tích đa 

biến cho thấy dấu hiệu “lỗ đen” (odd ratio, 4.48; khoảng tin cậy 95%, 1.34-15.01; p=0.010) dấu hiệu 'vệ 

tinh' (odd ratio, 1.95; khoảng tin cậy 95%, 1.55-6.83; p=0.030), dấu hiệu 'hình dạng bất thường' (odd ratio, 

7.41; khoảng tin cậy 95%, 1.87-29.36; p=0.004) dự báo độc lập HE. 

 Kết luận: Tỷ lệ HE cao và có 3 dấu hiệu độc lập với HE bao gồm : dấu hiệu 'hố đen', dấu hiệu 'vệ tinh' 

và dấu hiệu 'hình dạng bất thường' trên CLVT sọ não lúc nhập viện.

 Từ khóa: phim cắt lớp vi tính sọ não, khối máu tụ trên lều.

ĐIỀU TRỊ KẾT HỢP TIÊU SỢI HUYẾT TĨNH MẠCH LIỀU THẤP VỚI LẤY HUYẾT 

KHỐI CƠ HỌC ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH TRONG ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP

Mai Duy Tôn , Trần Anh Tuấn, Đào Việt Phương, Trần Văn Đạt, 

Bùi Quốc Việt

Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai

Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Đào Việt Phương ,Nguyễn Văn Chi, Vũ Đăng Lưu, Nguyễn Tiến Dũng, 

Vương Xuân Trung, Bùi Quốc Việt, Mai Duy Tôn

Bệnh viện Bạch Mai

Trường ĐH Y Hà Nội

Trung Tâm Đột Quỵ, Bệnh viện Bạch Mai

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ DẤU HIỆU TRÊN PHIM 

CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO TRONG DỰ BÁO TIẾN TRIỂN KHỐI MÁU TỤ 

TRÊN LỀU 24 GIỜ ĐẦU



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Đặt vấn đề: Hiệu quả của can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị bệnh nhân 

nhồi máu não cấp sau 6 giờ khởi phát đã được biết đến. Nghiên cứu này nhằm xác định các đặc điểm lâm 

sàng, hình ảnh học và kết quả điều trị bệnh nhân nhồi máu não cấp đến Bệnh viện Bạch Mai sau 6 giờ từ khi 

khởi phát. Phương pháp: 36 bệnh nhân nhồi máu não do tắc động mạch não tuần hoàn trước sau 6 giờ khởi 

phát được lựa chọn điều trị lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học dựa trên kết quả chụp cắt lớp vi tính tưới máu 

bằng phần mềm Syngo Siemens tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019. Kết 

quả ban đầu bao gồm điểm Rankin sửa đổi và tỷ lệ tử vong sau 90 ngày. Kết quả: Trong nhóm nghiên cứu, 

27,8% bệnh nhân là đột quỵ lúc thức giấc, 11,1% có sử dụng rtPA , thời gian từ khi khởi phát đến chụp CT là 

536,2 ± 168,2 phút, điểm NIHSS trung bình là 13(12-18), điểm ASPECTS trung bình là 7(7-8), thể tích lõi 

nhồi máu và vùng tranh tối tranh sáng lần lượt là 19(13-33) mL và 70,2 (54-100,2) mL. Tỷ lệ kết quả lâm 

sàng tốt (độc lập về chức năng – mRS sau 90 ngày từ 0-2) đạt 33,3%, tái thông mạch não thành công sau 

can thiệp (điểm TICI 2-3) là 86,1%. Giá trị điểm NIHSS sau 24 giờ thấp hơn đáng kể lúc vào viện (9, 13, p< 

0.05). Tỷ lệ xuất huyết chuyển dạng có triệu chứng là 8,3%. Kết luận: Nghiên cứu này cho thấy can thiệp lấy 

huyết khối bằng dụng cụ cơ học có hiệu quả ở nhóm bệnh nhân đột quỵ não cấp sau 6 giờ được lựa chọn 

cẩn thận dựa trên kết quả CT tưới máu não bằng phần mềm Syngo Siemens.

 Từ khóa: Đột quỵ não cấp, cắt lớp vi tính tưới máu não, can thiệp lấy huyết khối.
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 Tổng quan: Lấy huyết khối cơ học đã được chứng minh là một phương pháp điều trị hiệu quả cho 

bệnh lý đột quỵ cấp do tắc động mạch lớn, đặc biệt là trường hợp tắc động mạch não ở vòng tuần hoàn trước 

với nhiều thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng hàng năm. Mặt khác, chỉ có một số lượng hạn chế 

các nghiên cứu liên quan đến tắc động mạch thân nền đã được thực hiện. Thực tế đó thúc đẩy chúng tôitiến 

hành nghiên cứu này để cung cấp các bằng chứng lâm sàng về hiệu quả và đưa ra một số yếu tố tiên lượng 

của lấy huyết khối cơ học điều trị tắc động mạch thân nền cấp tính. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 

hồi cứu và đơn trung tâm này được thực hiện trên 22 bệnh nhân được chẩn đoán mắc đột quỵ cấp do tắc 

động mạch thân nền và đã được điều trị lấy huyết khối cơ học từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 1 năm 2018. 

Các đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học, biến chứng thủ thuật và xuất huyết nội sọ đều được ghi nhận và 

đánh giá. Kết quả đầu ra lâm sàng của nghiên cứu dựa vào đánh giá hoạt động chức năng dựa trên thang 

điểm Rankin sửa đổi (mRS) và tỷ lệ tử vong ở ngày thứ 90 sau điều trị. Kết quả: Các kết quả từ nghiên cứu này 

chỉ ra rằng điểm đánh giá tổn thương nhu mô não trên cắt lớp vi tính(pcASPECTS) được ghi nhận trước khi 

can thiệp là 7,7 ± 1,6 trong khi thang điểm độ nặng đột quỵ theo NIHSS lúc nhập viện là 17,5 ± 5,4. Có 15/22 

trường hợp được tái thông thành công (điểm TICI 2b-3), chiếm 68,2%. Kết quả đầu ra cho thấy 50% bệnh 

nhân có hồi phục tốt (mRS 0-2) chiếm 11 trong tổng số 22 bệnh nhân và tỷ lệ tử vong chung là 36,4%. Biến 

chứng xuất huyết nội sọ gặp ở 3 trường hợp (13,6%). Khi so sánh giữa nhóm kết quả kém và nhóm kết quả 

tốt, chúng tôi thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) cho thấy điểm tổn thương nhu mô trên cắt 

lớp vi tính (pc-ASPECTS ≥7) và tái thông thành công mạch máu (TICI 2b-3) là 2 yếu tố tiên lượng tốt. Kết 

luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy lấy huyết khối cơ học sẽ là một phương pháp điều trị hiệu quả và khả 

thi cho tắc động mạch thân nền cấp tính. Điểm tổn thương nhu mô não trên cắt lớp vi tính pcASPECTS ≥7 

trước thủ tục và tái thông thành công sau can thiệp (TICI 2b-3) là hai yếu tố quan trọng để tiên lượng kết quả 

đầu ra lâm sàng tốt.

 Từ khóa: Tắc động mạch thân nền; đột quỵ nhồi máu cấp; lấy huyết khối cơ học, đầu ra lâm sàng, 

các yếu tố tiên lượng.

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẮT LỚP VI TÍNH TƯỚI MÁU & KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN 

NHỒI MÁU NÃO CẤP SAU 6 GiỜ

Trần Anh Tuấn
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 độc lập với khả năng sống sót khi nhập viện. Kết luận: Nghiên cứu bao gồm một thuần tập bệnh nhân OHCA 

có tính lựa chọn cao vào khoa cấp cứu. Rất nhiều bệnh nhân OHCA tại Việt Nam không đến khoa cấp cứu. 

Tiền sử có bệnh lý hô hấp, khử rung tim trước Bệnh viện, đường thở nâng cao trước Bệnh viện và ROSC tại 

khoa cấp cứu là những yếu tố độc lập dự báo khả năng sống sót khi nhập viện. EMS cũng là yếu tố dự báo 

độc lập khả năng sống sót khi nhập viện sau OHCA do nguyên nhân tim. 

 Từ khóa: OHCA, EMS, ngừng tuần hoàn.
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Đặt vấn đề: Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan tới kết 

quả không thuận lợi ở bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não. Phương pháp: Chúng tôi 

tiến hành nghiên cứu mô tả tiến cứu đa trung tâm trên bệnh nhân (≥18 tuổi) chảy máu dưới nhện do vỡ phình 

động mạch não tại 3 Bệnh viện trung ương và trường đại học ở Hà Nội trong thời gian từ tháng 8 tới 12 năm 

2019. Đặc điểm chung, lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh, biến chứng, điều trị được thu thập và so sánh 

giữa kết quả thuận lợi (mRs=0-3) và không thuận lợi (mRs=4-6). Yếu tố liên quan tới kết quả không thuận 

lợi được đánh giá bằng phân tích hồi quy logistic đơn biến và đa biến. Kết quả: Tổng số có 67 bệnh nhân 

chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não (nam: 46,3%; tuổi: 56,5±13,7 năm) được tuyển chọn vào 

nghiên cứu. Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả không thuận lợi (mRS=4-6) thời điểm 30 ngày là 34,3%. Tại thời 

điểm nhập viện, điểm hôn mê Glasgow (GCS) trung bình trong nhóm mRS=4-6 thấp hơn đáng kể so với 

nhóm kết quả thuận lợi (mRS=0-3) (10[3-15] vs. 15[7-15] điểm, p<0,001, theo thứ tự) và tỷ lệ chảy máu 

nhu mô não trong nhóm mRS=4-6 cao hơn đáng kể so với nhóm mRS=0-3 (43,5% vs. 18,2%, p=0,027, 

theo thứ tự). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy GCS [odds ratio (OR), 3,320; 95% confidence interval (CI), 

1,138-9,687] và chảy máu nhu mô não (OR, 0,026; 95% CI, 0,001-1,294) thời điểm nhập viện là những 

yếu tố tiên lượng độc lập liên quan tới mRS=4-6. Kết luận: Trong nghiên cứu này, bệnh nhân chảy máu dưới 

nhện do vỡ phình động mạch não có tỷ lệ kết quả không thuận lợi cao và có hai yếu tố tiên lượng độc lập liên 

quan tới kết quả không thuận lợi bao gồm GCS và chảy máu nhu mô não tại thời điểm nhập viện.

 Từ khóa: Phình động mạch não, chảy máu dưới nhện
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 Đặt vấn đề: Người bệnh đột quỵ não giai đoạn cấp thường có biến chứng nặng như viêm phổi, huyết 

khối, liệt nửa người,…thậm chí tử vong. Chẩn đoán nhanh, chính xác, sử dụng thuốc đúng, kịp thời và được 

chăm sóc phục hồi chức năng sớm cho nhóm người bệnh này là rất quan trọng. Ở Việt Nam, công tác phục 

hồi chức năng sớm cho người đột quỵ não giai đoạn cấp ở nhiều cơ sở Bệnh viện chưa được đánh giá, quan 

tâm đúng mức, thể hiện ở việc hạn chế về nhận thức và trong đầu tư về nhân lực cho công tác này. Do vậy, 

chúng tôi nghiên cứu với mục tiêu mô tả thực trạng nhu cầu và phục hồi chức năng sớm và khả năng đáp 

ứng của kỹ thuật viên vật lý trị liệu cho người bệnh đột quỵ giai đoạn cấp tại Bệnh viện Bạch Mai, năm 2017-

2018. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 122 người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân bị 

đột quỵ não giai đoạn cấp, có tình trạng thiếu sót thần kinh không còn tiến triển. Kết quả: Các nhu cầu phục 

hồi chức năng của người bệnh sau đột quỵ não cấp là khá cao trên các đối tượng được khảo sát dao động 

59,8 -91% tùy theo nội dung. Khả năng đáp ứng phục hồi chức năng sớm của kỹ thuật viên vật lý cho bệnh 

nhân đột quỵ não giai đoạn cấp được đáp ứng với mức độ khác nhau: Phục hồi chức năng hô hấp, vỗ rung 

đáp ứng được 100%, tập thở đáp ứng được 96,2%; tăng cường vận động đáp ứng được 96,2%. Đối với phục 

hồi chức năng phòng tắc mạch, đáp ứng của kỹ thuật viên vật lý được nhiều và đầy đủ nhất là tập tay và chân 

liệt chiếm 100%. Ở nội dung PHCN chỉnh tư thế đúng, có 98,2% số người bệnh được đáp ứng đầy đủ các 

nhu cầu tăng cường vận động; 98,7% đáp ứng đầy đủ nhu cầu chỉnh tư thế nằm trên giường. Và có 94,7% 

người bệnh được đáp ứng nhu cầu phục hồi chức năng vận động tay, chân 2 bên sớm ngay giai đoạn cấp; 

khoảng 96% được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tập luyện đi, đứng và tập ngồi. Kết luận: Người bệnh hoặc 

người nhà người bệnh sau đột quỵ não cấp có nhu cầu cao được thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng. 

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu mới chỉ đáp ứng được những nhu cầu phục hồi chức năng với các kỹ thuật chuyên 

sâu cho bệnh nhân đột quỵ giai đoạn cấp. 

 Từ khóa: Đột quỵ não giai đoạn cấp, phục hồi chức năng.
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 Suy gan cấp là bệnh rất nặng, có tỷ lệ tử vong cao. Thay huyết tương tích cực với 1 thể tích trong một 

lần thay cho thấy hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong. Thay huyết tương tích cực với thể tích lớn hơn (1.5 cho một lần 

thay) có tác dụng giảm tỷ lệ tử vong là một giả thuyết cần nghiên cứu. Mục tiêu: (1) Nhận xét đặc điểm lâm 

sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân suy gan cấp và (2) Đánh giá hiệu quả của thay huyết tương tích cực 1.5 

thể tích trong điều trị suy gan cấp. Đối tượng và phương pháp: 21 bệnh nhân suy gan cấp điều trị thay huyết 

tương tích cực 1.5 thể tích và 43 bệnh nhân suy gan cấp điều trị thay huyết tương tích cực thường qui. 

Phương pháp: mô tả tiến cứu có so sánh đối chứng trước và sau; so sánh giữa hai nhóm. Kết quả: Triệu 

chứng lâm sàng gặp ở hầu hết bệnh nhân suy gan cấp là mệt mỏi, vàng da, chán ăn; tình trạng rối loạn ý thức 

phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Thay huyết tương tích cực 1.5 thể tích cải thiện tốt đông máu, đào thải tốt 

bilirubin và hạ enzym gan cũng như cải thiện về tỷ lệ prothrombin tốt hơn so với thay huyết tương thường quy 

(32.7±17,84% so với 25.4±15.73%). Tỷ lệ tử vong ở hai nhóm là 61,9% (nhóm nghiên cứu) và 44,2% 

(nhóm chứng), P=0.186. Kết luận: Thay huyết tương tích cực 1.5 thể tích an toàn và hiệu quả trong cải thiện 

các triệu chứng lâm sàng, chức năng đông máu ở bệnh nhân suy gan cấp; đồng thời cải thiện tốt tỷ lệ 

prothrombin hơn so với thay huyết tương thường quy 1 thể tích.

 Từ khóa: Thay huyết tương tích cực 1.5 thể tích, suy gan cấp.
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Đặt vấn đề: Suy gan cấp là một hội chứng lâm sàng thường gặp trong các khoa ICU và có tỉ lệ tử vong 

cao. Trong các năm gần đây biện pháp thay huyết tương thể tích cao kết hợp với lọc máu liên tục đã được áp 

dụng nhiều trong điều trị suy gan cấp trên thế giới và tại Việt Nam. Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của phương 

pháp thay huyết tương thể tích cao kết hợp lọc máu liên tục trên chức năng gan và tỉ lệ sống 28 ngày ở bệnh 

nhân suy gan cấp. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp, đối chứng trước sau. Kết quả: Nghiên cứu 30 bệnh 

nhân gồm 18 BN nam,12 BN nữ, tuổi trung bình 52,3  12,3. Tổng số lần lọc thay huyết tương thể tích cao 

(High volume plasma exchange – HVP) là 168 lần. Phương pháp thay huyết tương thể tích cao kết hợp lọc 

máu liên tục đã làm cải thiện chức năng đông máu PT% từ 30,9  9,8 lên 49,1  12,5; INR từ 2,5  0,8 xuống 

1,4  1,1; giúp giảm Billirubin toàn phần từ 401,5  174,9 xuống 117,5  71,5; giảm NH3 máu từ 111,1  64,8 

xuống 53,6  27,6. Số bệnh nhân sống sót tại ngày 28 là 15 chiếm tỉ lệ 50%.Kết luận: Phương pháp thay 

huyết tương thể tích cao kết hợp với lọc máu liên tục có tác dụng làm cải thiện chức năng đông máu, làm 

giảm Bilirubin, NH3 và tỉ lệ sống tại ngày 28 là 50%.

 Từ khoá: Suy gan cấp, Thay huyết tương thể tích cao, lọc máu liên tục, Nh3.
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 Đặt vấn đề: Bệnh nhân chảy máu não thất (IVH) có kèm giãn não thất cấp (AOH) cần đặt dẫn lưu não 

thất ra ngoài (EVD) có nguy cơ cao đối với kết quả xấu. Tiêu sợi huyết não thất (IVF) bằng yếu tố hoạt hóa 

plasminogen tổ chức tái tổ hợp (rtPA) liều thấp có thể được sử dụng để làm cải thiện các kết quả của bệnh 

nhân. Chúng tôi đánh giá tác động của IVF đối với nguy cơ tử vong và các kết quả chức năng ở bệnh nhân IVH 

có kèm AOH. Phương pháp: Đây là nghiên cứu quan sát tiến cứu tuyển chọn bệnh nhân chảy máu não (ICH) 

do tang huyết áp có kèm IVH biến chứng AOH cần phải đặt EVD. Chúng tôi đánh giá nguy cơ tử vong và các 

kết quả chức năng tại thời điểm 1 tháng và 3 tháng với việc tập trung cụ thể vào tác dụng của phối hợp EVD 

với IVF bằng rtPA liều thấp. Kết quả: Từ ngày 30/11/2011 tới 30/12/2014, 80 bệnh nhân được tuyển chọn, 

trong đó 45 bệnh nhân được đặt EVD đơn thuần (nhóm EVD) và 35 bệnh nhân được đặt EVD kết hợp với sử 

dụng IVF (nhóm EVD+IVF). Tỷ lệ tử vong 30 ngày và 90 ngày ở nhóm EVD+IVF thấp hơn ở nhóm EVD 

(11,4% so với 42,2%, p=0,003, và 20% so với 62,2%, p<0,001, theo thứ tự). Điểm Graeb ở nhóm 

EVD+IVF thấp hơn ở nhóm EVD (p≤0,001) trong 3 ngày đầu tiên và ngày thứ 7 sau khi chia nhóm. Kết quả 

chức năng tốt thời điểm 30 ngày (điểm Rankin sửa đổi/mRS=0-3) ở nhóm EVD+IVF cũng cao hơn ở nhóm 

EVD (28,6% so với 6,7%, p=0,008). Tuy nhiên, kết quả chức năng thần kinh tốt (mRS=0-3) không tăng 

đáng kể ở nhóm EVD+IVF (51,6% ở nhóm IVD+IVF so với 30,8% ở nhóm EVD, p=0,112). Kết luận: Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, EVD+IVF có liên quan tới nguy cơ tử vong thấp ở bệnh nhân IVH. EVD+IVF làm 

cải thiện cơ hội có được kết quả chức năng tốt thời điểm 1 tháng; tuy nhiên, kết quả này không còn được thấy 

sau 3 tháng.

 Từ khóa: Dẫn lưu huyết não thất, tiêu sợi huyết não thất, chảy máu não thất có giãn não thất cấp

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP THAY HUYẾT TƯƠNG 

THỂ TÍCH CAO KẾT HỢP LỌC MÁU LIÊN TỤC 

TRONG PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ SUY GAN CẤP

Lương Quốc Chính, Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Văn Chi, Mai Duy Tôn, Nguyễn Anh Tuấn, 

Đỗ Ngọc Sơn, Đào Việt Phương, Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thị Dung, Ngô Mạnh Hùng, 

Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Tuấn Đạt, Trần Hữu Thông, Lê Văn Ký, Đỗ Trọng Nam, 

Ngô Đức Ngọc, Nguyễn Đức Vinh, Ngô Đức Hùng, Hoàng Bùi Hải, Vũ Việt Hà, 

Vũ Tưởng Lân, Ngô Thanh Bình, Nguyễn Xuân Bái, Khương Quốc Đại, Nguyễn Tiến Dũng, 

Vương Xuân Trung, Bế Hồng Thu, Thomas Gaberel, Nguyễn Văn Liệu

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam

Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam

Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, Việt Nam

Caen University Hospital, Caen, France

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Vương Xuân Toàn, Đào Xuân Cơ

Khoa Hồi sức tích cực

Bệnh viện Bạch Mai

HIỆU QUẢ KẾT HỢP DẪN LƯU VÀ TIÊU SỢI HUYẾT NÃO THẤT 

TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU NÃO THẤT CÓ GIÃN NÃO THẤT CẤP



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết (NKH) là một tình trạng nhiễm trùng cấp tính nặng, do vi khuẩn (VK) 

lưu hành trong máu gây ra. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp 

và mức độ kháng kháng sinh của chúng. 

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các mẫu máu được nuôi cấy, phân lập vi khuẩn, làm kháng 

sinh đồ từ 1/1/2019 đến 31/12/2019. 

 Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu, cắt ngang mô tả. Kết quả: Có 500 chủng vi khuẩn đã đưỢc phân, 

trong đó E. coli 37,40% (187/500), K. pneumoniae 15,40% (77/500), S. aureus 12,60% (63/500). E. coli 

đề kháng cephalosporine từ 47-58%, quilonone 43-47,5%, carbapenem 2,7%; K. pneumoniae đề kháng 

cephalosporine từ 32-44%, quinolone 33-39,5%, carbapenem 10-14%; S. aureus đề kháng methicillin 

66%, chưa kháng vancomycin. 

 Kết luận:Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là Escherichia coli; Klebsiella pneumoniae và 

Staphylococcus aureus. Các VK đã đề kháng nhiều kháng sinh với các mức độ khác nhau.

 Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết, NhiỄm trùng huyết, E. coli, Klebsiella, S. aureus.
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 Mục tiêu: Đánh giá giá trị của biến thiên tích phân vận tốc dòng máu ở đường ra thất trái- LVOT ∆VTI, 

đo bằng siêu âm tim qua thành ngực, trong đánh giá đáp ứng bù dịch ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn được thở 

máy. 

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp tiến cứu, được tiến hành tại khoa      

Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai trên 30 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn được thở máy từ tháng 7/2018-

7/2019. Bệnh nhân được thu thập các số liệu chung về tuổi, giới, cân nặng, mạch, huyết áp, CVP, liều thuốc 

vận mạch trước khi tiến hành test truyền dịch. Các chỉ số trên siêu âm tim bao gồm tích phân vận tốc dòng 

máu đường ra thất trái- LVOT VTI- lớn nhất và nhỏ nhất được thu thập trước mỗi lần truyền dịch và ngay sau 

khi truyền 500ml dung dịch natriclorua 0,9% bằng máy siêu âm LOGIQP7, đầu dò phase 4,5 Hz ở mặt cắt 5 

buồng ở mỏm và 4 buồng ở mỏm. Tiêu chuẩn đáp ứng với truyền dịch là: Thể tích nhát bóp (SV) ≥15% khi 

truyền 500ml dung dịch natriclorua 0,9% trong vòng 15 phút. 

 Kết quả: LVOT ∆VTI có giá trị cao dự đoán đáp ứng truyền dịch ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn được 

thở máy (AUC = 0,85, P<0,05; CI: 0,78-0.93). Ngưỡng cutoff của LVOT ∆VTI = 21,18% có giá trị dự đoán 

cao nhất với độ nhạy 93%, độ đặc hiệu 77%, giá trị dự đoán dương tính 78%,  giá trị dự đoán âm tính là 92%. 

 Kết luận: Chỉ số biến thiên tích phân vận tốc dòng máu ở đường ra thất trái- LVOT ∆VTI có giá trị cao 

dự đoán đáp ứng truyền dịch ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn được thở máy

 Từ khóa: Sốc nhiễm khuẩn, đáp ứng truyền dịch, biến thiên tích phân vận tốc dòng máu ở đường ra 

thất trái(LVOT ∆VTI),thể tích nhát bóp (SV).

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ 

VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT PHÂN LẬP ĐƯỢC 

TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN (1/2019 - 12/2019)

Bùi Thị Hương Giang, Hồ Đức Triều

Khoa hồi sức tích cực

Bệnh viện Bạch Mai

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Trần Tất Thắng, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Hữu Tân, Lê Anh Tuấn, 

Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thị Bích Toàn và Trần Anh Đào

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA BIẾN THIÊN TÍCH PHÂN VẬN TỐC DÒNG MÁU Ở 

ĐƯỜNG RA THẤT TRÁI (LVOT ∆VTI) TRONG ĐÁP ỨNG 

BÙ DỊCH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN ĐƯỢC THỞ MÁY



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn đường tiết niệu (NKĐTN) là một trong số những bệnh truyền nhiễm phổ 

biến nhất. Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nhiễm và sự đề kháng kháng sinh của các chủng vi 

khuẩn phân lập được. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các chủng VK gây nhiễm khuẩn đương tiết 

niệu phân lập được tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ 1/2019 đến 12/2019. Thiết kế nghiên cứu: 

Hồi cứu, cắt ngang mô tả. Kết quả: Phân lập được 377 chủng vi khuẩn gây NKĐTN, trong đó, E. coli 41,11%; 

P. aeruginosa 15,65%; Enterococcus sp 12,2%; K. pneumoniae 9,81%. E. coli: kháng các kháng sinh 

cephalosporine, quinolones với tỷ lệ dao động từ 59,6% đến 75,2%, Carbapenem (8,6 – 11,1%), sinh ESBL 

51,3%. P. aeruginosa: đã kháng các kháng sinh thử nghiệm từ 47,5% đến 74,6%. Enterococcus sp: kháng 

với các kháng sinh nhóm Quinolone 67,4 – 68,9%, kháng Vancomycin 4,5%; Chưa ghi nhận đề kháng 

Linezolid. K. pneumoniae: kháng nhóm Cephalosporin, Quinolone dao động từ 59,5% đến 70,3%, đề kháng 

với Carbapenem từ 25 – 32,4%. Kết luận: Các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu thường gặp là: E. coli, P. 

aeruginosa, Enterococcus sp. K. pneumoniae. Các vi khuẩn phân lập được đã đề kháng với nhiều kháng 

sinh thường dùng với các mức độ khác nhau. Xuất hiện các chủng vi khuẩn Gram âm kháng Carbapenem, 

Gram dương kháng Vancomycin. 

 Từ khóa: Nhiễm khuẩn tiết niệu, E. coli, Klebsiella, P. aeruginosa,  Enterococcus sp. 
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 Đặt vấn đề: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả chất lượng cuộc sống (CLCS) và mối liên quan 

giữa đặc điểm lâm sàng và điều trị ARV tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân HIV/AIDS điều trị kháng vi 

rút tại Bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 286 bệnh nhân HIV/AIDS, quản lý 

và điều trị tại Phòng khám ngoại trú, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới năm 2020. CLCS của bệnh nhân được đo 

lường bằng thang đo EQ5D-5L. Phân tích hồi quy logistic được sử dụng để xác định mối liên quan giữa các 

đặc điểm lâm sàng HIV và điều trị HIV liên quan đến CLCS. Kết quả: Trong tổng 286 bệnh nhân HIV được 

đánh giá, tuổi trung bình là 39,7 ± 9,8 và 58% là nam giới. Thời gian điều trị ARV trung bình của bệnh nhân 

nghiên cứu là 5,3 ± 3,3, năm. Điểm trung bình CLCS của người bệnh là 0,98 ± 0,03, trong đó có 85,7% bệnh 

nhân đạt tình trạng chất lượng cuộc sống tuyệt đối. Sức khỏe tâm thần là khía cạnh được người bệnh báo cáo 

kém nhất với tỉ lệ khoảng 6% có các vấn đề lo lắng/buồn phiền và 10,1% có đau đớn/khó chịu. Trong phân 

tích hồi quy đa biến, các bệnh nhân có thời gian điều trị ARV dài hơn có xu hướng có CLCS cao hơn các bệnh 

nhân mới điều trị<1 năm. Các bệnh nhân nữ giới cũng có xu hướng có CLCS cao hơn so với nam giới. Trong 

khi đó, các yếu tố về số lượng TB CD4, tải lượng vi rút và giai đoạn lâm sàng không cho thấy sự liên quan có ý 

nghĩa thống kê tới CLCS. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy CLCS cao ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV 

tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Tuy nhiên, khía cạnh sức khỏe tâm thần cần được chú trọng hơn trong quá 

trình chăm sóc và điều trị.

 Từ khóa:  điều trị ARV, chất lượng cuộc sống, HIV kháng virus

Đoàn Thu Trà, Nguyễn Thu Trang, Nông Minh Vương, Ngô Văn An, Đỗ Duy Cường

Trung tâm Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Bạch Mai

Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

KHẢO SÁT SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG 

VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU PHÂN LẬP ĐƯỢC 

TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN

Trần Anh Đào, Tạ Thị Thư, Nguyễn Thanh Hoàng, Tôn Thị Thùy Vân

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỀU TRỊ ARV VÀ 

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS ĐIỀU TRỊ KHÁNG VI RÚT 

TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI 



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Đặt vấn đề: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tỉ suất thất bại điều trị thuốc kháng vi rút bậc 1 

và xác định một số đặc điểm về đột biến kháng thuốc HIV trên bệnh nhân HIV điều trị Bệnh viện Bạch Mai từ 

2013 – 2019. Phương pháp: Nghiên cứu thuần tập tiến cứu, tiến hành trên 648 người bệnh khẳng định HIV, 

chưa từng điều trị ARV trước đó tại Trung tâm Bệnh Nhiệt Đới từ 2013 – 2019. Đối tượng nghiên cứu được 

theo dõi trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm bắt đầu điều trị ARV. Tiêu chuẩn thất bại điều trị xác định theo 

Hướng dẫn chẩn đoán điều trị HIV ban hành bởi Bộ Y tế. Tất cả các đối tượng nghiên cứu được xác định thất 

bại điều trị ARV được lấy mẫu và thực hiện phân tích đột biện kháng thuốc. Phân tích sống còn Kaplan-Meier 

được sử dụng để ước tính tỉ suất thất bại điều trị ở đối tượng nghiên cứu. Kết quả: Sau 36 tháng điều trị, có 16 

bệnh nhân được chẩn đoán thất bại điều trị ARV bậc 1 với tỉ lệ 2,47%. Tỷ suất xuất hiện thất bại điều trị ghi 

nhận được là 9,76/1000 bệnh nhân-năm. Trong 16 trường hợp trên, tỉ lệ kháng 100% đối với EFV, NVP và 

3TC, tiếp đến là ABC (15/16) và d4T (12/16). Ở nhóm NNRTI, các gen kháng thuốc phổ biến bao gồm 

K103N, Y181C, L100I và V108I. Trên nhóm NRTI, M184V là gen kháng phổ biến nhất. 4 gen kháng PI được 

xác định bao gồm M36i, L10V, L101 và K20I. Kết luận: Tỉ lệ thất bại điều trị ARV bậc 1 thấp trên đối tượng 

HIV điều trị Bệnh viện Bạch Mai, cho thấy mức độ tuân thủ điều trị tốt ở người bệnh và quy trình quản lý người 

bệnh HIV có hiệu quả cao tại TT. BNĐ. Tuy nhiên, các nghiên cứu với quy mô lớn hơn và thời gian theo dõi 

dài hơn vẫn cần được thực hiện nhằm đánh giá sâu thêm tính kháng thuốc ARV ở người bệnh HIV điều trị tại 

Bệnh viện Bạch Mai.

 Từ khóa: Điều trị ARV đợt 1, tính kháng thuốc.
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 Đặt vấn đề: Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue gây nên. Sốt xuất 

huyết Dengue đã trở thành vấn đề y tế công cộng của toàn cầu. Tổ chức y tế thế giới ước tính có khoảng 2,5 

tỷ người đang sống trong vùng dịch tể của sốt xuất huyết Dengue và hàng năm có hơn 50 triệu người mắc sốt 

xuất huyết Dengue. Tại Việt Nam, số người mắc sốt xuất huyết Dengue ngày càng tăng đồng thời nhiều người 

lớn mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue nhập viện với nhiều biến chứng. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm khảo 

sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố liên quan đến tiên lượng 

nặng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện trên 129 hồ sơ bệnh án của 

những bệnh nhân ≥ 16 tuổi, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue với xét nghiệm NS1 (+), IgM (+) điều trị 

nội trú tại khoa Y học nhiệt đới- Bệnh viện C Đà Nẵng, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Kết quả: 

tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu: 43,74 ± 16,82 tuổi; nam giới chiếm tỷ lệ 64,3%; nữ giới: 35,7%. 

Các triệu chứng lâm sàng thường gặp : sốt với tỷ lệ là 100 %; đau đầu: 83,7 %; đau cơ: 82,9 %; đau khớp là 

45 %; xuất huyết dưới da là 72,1 %; Xuất huyết niêm mạc là 20,9 %...Các xét nghiệm cận lâm sàng: 

Hematocrite (Hct) tăng trên > 48 % chiểm tỷ lệ 76,0 %; Bạch cầu giảm< 4.000/µl chiếm tỷ lệ 81,4 %; Tiểu 

cầu giảm< 100.000/ µl có tỷ lệ 84,5 %. Tỷ lệ bệnh kèm ở đối tượng nghiên cứu là 21,7 %. Thời gian nằm 

viện trung bình là 5,99 ± 1,84 ngày; Thời gian trung bình từ lúc khởi phát đến khi nhập viện là 2,89 ± 1,1 

ngày. Kết luận: Có sự liên quan giữa thời gian nằm viện và tiên lượng nặng (p<0,05). Có sự liên quan giữa 

thời gian từ lúc khởi phát đến khi nhập viện và tiên lượng nặng (p<0,05).

Từ khóa: Sốt xuất huyết, virus Dengue.

Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Bình, Ngô Thị Tuyết

Bệnh viện C Đà Nẵng

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

ĐÁNH GIÁ THẤT BẠI ĐIỀU TRỊ ARV BẬC 1 VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH KHÁNG THUỐC 

Ở BỆNH NHÂN HIV ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM BỆNH NHIỆT ĐỚI, 

BỆNH VIỆN BẠCH MAI TỪ 2013 - 2019

Trương Thái Phương, Vũ Thị Tường Vân, Lê Thị Ngân, Lê Trung Dũng, Bùi Minh Vượng,

 Phạm Thị Mai Lan, Đỗ Duy Cường

Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai

Trung tâm Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Bạch Mai

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, 

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊN LƯỢNG NẶNG Ở BỆNH NHÂN 

SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN C 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2018-2019



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Đặt vấn đề: Biến chứng của thủy đậu gặp khoảng 1% các ca bệnh, trong đó có thể tử vong. Nghiên 

cứu này nhằm đánh giá đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan đến tiên lượng tử vong của bệnh nhân người 

lớn bị thủy đậu tại Bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có kết hợp hồi cứu và tiến 

cứu trên 76 bệnh nhân chẩn đoán thủy đậu điều trị tại TT. BNĐ từ tháng 01/2018 – tháng 6/2020. Kiểm định 

khi bình phương, t-test được sử dụng để so sánh các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng giữa nhóm bệnh nhân tử 

vong và còn sống trong nghiên cứu. Kết quả: Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu 30,9%, 36,8% nam giới và 

có 61,5 % trường hợp có bệnh nền kèm theo. Sốt chỉ gặp ở 16% bệnh nhân. Ban phỏng đa lứa tuổi vẫn hay 

gặp nhất chiếm 70,7%, ban đa lứa tuổi kèm theo có xuất huyết trong phỏng chiếm 12%. Tổn thương ban 

phỏng họng gặp ở 48% số trường hợp. Mệt mỏi là triệu chứng gặp ở hầu hết các trường hợp (93,4%). Trung 

vị thời gian từ khi khởi phát đến khi vào viện là 3 ngày. Các bệnh nhân có cơ địa đặc biệt và có ban nốt phỏng 

kèm xuất có tỉ lệ tử vong cao hơn các nhóm còn lại (p<0,001). Ngoài ra, các bệnh nhân có biến chứng viêm 

phổi, nhiễm khuẩn huyết, bạch cầu máu và men gan AST tăng cao tại thời điểm nhập viện cũng có tỉ lệ tử 

vong cao hơn (p<0,001). Kết luận: Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên đánh giá đặc điểm lâm 

sàng và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân thủy đậu người lớn tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả nghiên cứu cung 

cấp các bằng chứng giá trị trong thực hành lâm sàng chẩn đoán và điều trị thủy đậu tại Việt Nam và trong 

khu vực.

 Từ khóa: Bệnh thủy đậu, biến chứng 
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 Đặt vấn đề: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả mô hình bệnh truyền nhiễm, các căn nguyên vi 

khuẩn thường gặp, mức độ nhảy cảm với kháng sinh và mức độ sử dụng kháng sinh tại Trung tâm Bệnh Nhiệt 

đới, Bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trong 3 năm từ 2017 - 2019. Số liệu mô 

hình bệnh tật và sử dụng kháng sinh được thu thập từ thông tin bệnh án điều trị. Số liệu vi sinh và kháng sinh 

đồ được trích xuất từ cơ sở dữ liệu vi sinh thuộc khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai. Mức độ sử dụng kháng 

sinh được tính toán bằng chỉ số “Liều xác định trong ngày (DDD - Defined Dose Daily)”/1000 bệnh nhân-

ngày theo bộ chỉ số WHO ATC/DDD Index 2020. Kết quả: Các bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất là nhiễm 

trùng huyết (27,67%), tiếp theo là viêm phổi (8,49%), viêm màng não do vi khuẩn (4,29%) và nhiễm trùng 

đường tiết niệu (2,59%). Vi khuẩn được phân lâp trong bệnh phẩm máu chiếm tỉ lệ cao nhất (75,61%), tiếp 

đến là nước tiểu (17,22%), và dịch não tủy (7,11%). Trong bệnh phẩm máu, vi khuẩn thường thấy nhất là 

Staphylococcus aureus (24,75%), Escherichia coli (21,92%), Klebsiella pneumoniae (11,32%), 

Streptococcus suis (9,34%), Burkholderia pseudomallei (8,63%), Salmonella nhóm D (1,84%) và 

Streptococcus pneumoniae (1,84%). Streptococcus suis (55,22%) và Streptococcus pneumoniae 

(13,43%) là hai căn nguyên phổ biến trong bệnh phẩm dịch não tủy. Trong bệnh phẩm nước tiểu, hai căn 

nguyên chiến tỉ lệ cao nhất nhất là Escherichia coli (27,33%) và Enterococcus sp. (25,47%). Mức tiêu thụ 

kháng sinh trung bình là 177 DDD/1000 bệnh nhân-ngày; nhóm thuốc phổ biến nhất là Cephalosporin thế hệ 

thứ 3 (82 DDD/1000 bệnh nhân ngày), Carbapenem (39 DDD/1000 bệnh nhân ngày), và Penicillin (29 

DDD/1000 bệnh nhân ngày). Mức tiêu thụ colistin là 6 DDD/1000 bệnh nhân ngày. Tỷ lệ Staphylococcus 

aureus kháng Methicillin (MRSA) rất cao (57,5%). Trong số 199 mẫu E. coli được phân lập, tỉ lệ đề kháng với 

Ceftriaxone, Imipenem và Meropenem lần lượt là 70,5%, 5,0% và 5,3%. Tỷ lệ kháng của Klebsiella 

pneumoniae đối với Imipenem là 39,7%. Tỉ lệ nhạy cảm của Streptococcus suis là 100% đối với Ceftriaxone, 

Vancomycin và Penicillin G. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cung cấp các bằng chứng hữu ích trong việc xây 

dựng các chương trình giám sát và kiểm soát kháng kháng sinh tại Việt Nam.

 Từ khóa: Mức độ nhạy cảm, sử dụng kháng sinh

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN 

TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN 

BỊ BỆNH THỦY ĐẬU TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Lê Thị Họa, Nguyễn Kim Thư, Đỗ Duy Cường, Đoàn Thu Trà

Bộ môn Truyền nhiễm, trường Đại học Y Hà Nội

Trung Tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai

MÔ HÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM, CĂN NGUYÊN VI KHUẨN, 

MỨC ĐỘ NHẢY CẢM VÀ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

TẠI TRUNG TÂM BỆNH NHIỆT ĐỚI, BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Đỗ Duy Cường, Đinh Thị Hải, Nông Minh Vương, Trương Thái Phương

Trung tâm Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Bạch Mai

Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai 



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết (NKH) là một tình trạng nhiễm trùng cấp tính nặng, do vi khuẩn (VK) 

lưu hành trong máu gây ra, trong các trường hợp sốc nhiễm khuẩn thì tỷ lệ tủ vong lên tới 20-50%. 

Staphylococcus aureus là một trong những vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp. Mục tiêu nghiên 

cứu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do 

Staphylococcus aureus tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Đối tượng và phương 

pháp nghiên cứu: 30 bệnh nhân được chẩn đoán xác định nhiễm khuẩn huyết do Staphylococcus aureus và 

điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Nghiên cứu hồi cứu, cắt ngang mô tả. 

Kết quả: Tỷ lệ ổ nhiễm khuẩn ban đầu chiếm tỷ lệ cao nhất của nhiễm khuẩn huyết do Staphylococcus 

aureus là tổn thương da và niêm mạc, chiếm 46.7%. Các đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhiễm NKH do 

Staphylococcus aureus bao gồm: Sốt cao, rét run (60%), nhịp tim nhanh (60%), có đến 93,3% bệnh nhân 

được ghi nhận không có sự thay đổi về ý thức. Chúng tôi chưa gặp trường hợp nào bị hạ huyết áp, sốc nhiễm 

khuẩn (0%). Tỷ lệ MRSA chiếm 70%. Có 20 bệnh nhân (80%) điều trị khỏi, ra viện; 6.7% bệnh nhân diễn 

biến nặng xin về hoặc tử vong; 13.3% bệnh nhân chuyển tuyến trên. Kết luận: Nhiễm khuẩn huyết là 

Staphylococcus aureus cần được được chẩn đoán sớm, dung kháng sinh kinh nghiệm hợp lý để việc điều trị 

hiệu quả, giảm tỷ lệ biến chứng, tử vong cho người bệnh.

Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết, Staphylococcus aureus, Kháng kháng sinh, MRSA.
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 Đặt vấn đề: Phẫu thuật chuyển vị các nhánh động mạch vùng quai động mạch chủ kết hợp với can 

thiệp nội mạch động mạch chủ ngực (Hybrid) là xu hướng hiện nay trong điều trị các thương tổn vùng quai 

động mạch chủ. Nghiên cứu đánh giá kết quả bước đầu của phương pháp Hybrid điều trị lóc tách động mạch 

chủ loại B. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả, hồi cứu, thời gian từ 3/2019 đến 8/2020. 12 bệnh 

nhân lóc tách động mạch chủ loại B được áp dụng phương pháp Hybrid. Đánh giá kết quả sớm: kỹ thuật áp 

dụng, thời gian thực hiện, tai biến, biến chứng… Kết quả: Tổng số 12 bệnh nhân, nam: 10 nữ: 2. Tuổi trung 

bình: 60 ± 13 (tuổi). 08  bệnh nhân chuyển vị động mạch dưới đòn trái, 04 ca chuyển vị động mạch cảnh 

chung trái, động mạch dưới đòn trái. Tai biến, biến chứng: 1 bệnh nhân chảy máu vết mổ phải mổ lại, 1 bệnh 

nhân liệt tủy, 1 trường hợp biến chứng thần kinh trung ương do suy hô hấp ngừng tuần hoàn. Kết luận: Hybrid 

điều trị bệnh lý lóc tách động mạch chủ type B có nhiều ưu điểm: tránh mở xương ức, giải quyết  được các 

thương tổn vùng quai không phải dùng tuần hoàn ngoài cơ thể, giảm thời gian phẫu thuật. Phương pháp ít 

xâm lấn tránh sang trấn nặng nề  của phẫu thuật truyền thống.

 Từ khóa: Động mạch chủ loại B, phẫu thuật chuyển vị, phương pháp Hybrid.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIỄM 

KHUẨN HUYẾT DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI 

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN (2018 - 2019)

Quế Anh Trâm, Nguyễn Xuân Quảng, Lê Thị Ngân, Trịnh Thị Thảo, 

Lê Nguyễn Minh Hoa, Trần Anh Đào

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương

HYBRID TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ LÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI B

Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Công Hựu, Phan Thảo Nguyên, 

Nguyễn Thế Huy, Lê Ngọc Thành

Khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực -Trung tâm Tim mạch

Bệnh viện E





BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ được thực hiện đầu tiên từ năm 2004, đến nay đã 

được áp dụng rộng rãi ở nhiều trung tâm trên thế giới. Kỹ thuật này cũng mang lại nhiều hiệu quả tốt khi áp 

dụng trong điều trị các khối u trung thất. Thông thường để thực hiện phẫu thuật nội soi một lỗ bệnh nhân phải 

được gây mê với ống nội khí quản hai nòng cô lập bên phổi bệnh lý. Trong báo cáo này chúng tôi giới thiệu 

kỹ thuật sử dụng găng tay, bơm hơi CO2 để làm xẹp phổi tạo phẫu trường cho phẫu thuật. Báo cáo đánh giá 

kết quả bước đầu của kỹ thuật qua đó phân tích tính an toàn và khả thi khi áp dụng kỹ thuật này trong phẫu 

thuật các khối u trung thất. Phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành tại khoa phẫu thuật lồng ngực, Bệnh 

viện Bạch Mai. Các bệnh nhân được chẩn đoán u trung thất được lựa chọn, làm các Bilan như thường quy. 

Phẫu thuật được tiến hành với gây mê toàn thân, ống nội khí quản một nòng. Rạch da KLS 4 hoặc 5 bên trái 

hoặc phải đường nách giữa. độ dài đường rạch da 2,5-3,5cm. Sử dụng găng tay và miếng bọc bảo vệ vết mổ 

để tạo thành dụng cụ ngăn thoát khí. Bơm hơi CO2 làm xẹp phổi để tạo khoang thao tác. Tiến hành cắt u như 

thường quy. Bệnh phẩm cắt ra được gửi giải phẫu bệnh lý. Các thông số trong và sau mổ được ghi nhận để 

phân tích. Kết quả: 10 bệnh nhân (6 nam:4 nữ, tuổi trung bình 48) chẩn đoán u/ nang trung thất đã được 

phẫu thuật theo phương pháp này trong khoảng thời gian từ 6/2020 đến 10/2020. Trong đó: U tuyến ức: 8 

bệnh nhân, nang màng tim: 1 bệnh nhân, nang phế quản: 1 bệnh nhân. Kích thước u trung bình 3,5 cm. Độ 

dài đường rạch da trung bình 2,8cm. Thời gian phẫu thuật trung bình: 83 (phút). Thời gian rút dẫn lưu trung 

bình 2,5 ngày. Thời gian nằm viện trung bình 4,3 ngày. Không có biến chứng trong và sau mổ. Kết luận: Từ 

nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ bơm hơi CO2 với găng tay là kỹ 

thuật an toàn, khả thi trên những đối tượng bệnh nhân được lựa chọn. Mặt khác, găng tay là vật liệu rẻ dễ 

kiếm, dễ áp dụng.

 Từ khóa: Phẫu thuật nội soi lồng ngực, cắt u trung thất, găng tay bơm hơi CO2
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PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC MỘT LỖ CẮT U TRUNG THẤT SỬ DỤNG GĂNG TAY 

VỚI BƠM HƠI Co2

Ngô Gia Khánh

Khoa phẫu thuật lồng ngực

Bệnh viện Bạch Mai

 Tổng quan: Bệnh Gút ít gặp tại cột sống, triệu chứng Gút tại cột sống không đặc hiệu và dễ bỏ sót 

khi chẩn đoán. Chúng tôi thông báo ca lâm sàng chèn ép tủy ngực do hạt tophi trong ống sống ngực qua đó 

nhìn lại y văn về chẩn đoán và điều trị bệnh Gút tại cột sống. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu một 

trường hợp bệnh Gút tại cột sống ngực. Xem xét lại y văn về các trường hợp Gút tại cột sống. Kết quả: Trường 

hợp bệnh nhân nam, 53 tuổi, tiền sử viêm đa khớp do Gút nhiều năm, nhập viện vì liệt không hoàn toàn 2 chi 

dưới, kèm bí tiểu. Trên phim MRI có hình ảnh khối chèn ép tủy bên phải ngang mức T -T . Bệnh nhân được 1 2

chẩn đoán: Chèn ép tủy ngực T -T theo dõi do u và được phẫu thuật giải ép, lấy khối chèn ép làm giải phẫu 1 2 

bệnh, cố định cột sống. Kết quả giải phẫu bệnh khối chèn ép sau mổ là các tinh thể natri urat. Kết luận: Hạt 

tophi có thể gặp ở bất cứ vị trí nào tại cột sống, tuy nhiên chèn ép tủy do hạt tophi trong ống sống rất hiếm 

gặp. Triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu tuy nhiên có thể dựa vào tiền sử, các triệu chứng bệnh Gút (hạt 

tophi nhiều nơi) kết hợp với các triệu chứng lâm sàng thần kinh, khối chèn ép giảm tín hiệu trên MRI, bào 

mòn xương trên CT để chẩn đoán. 

 Từ khóa: Gút, hạt tophi ống sống, chèn ép tủy do hạt tophi, Gút cột sống.

CHÈN ÉP TỦY NGỰC DO HẠT TOPHI TRONG ỐNG SỐNG 

BÁO CÁO NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP & NHÌN LẠI Y VĂN

Hoàng Gia Du, Trịnh Minh Đức, Nguyễn Văn Trung, Vũ Xuân Phước, Nguyễn Đức Hoàng

Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống

Bệnh viện Bạch Mai



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng; đánh giá kết quả phẫu thuật bóc nội mạc động 

mạch cảnh điều trị hẹp động mạch cảnh trong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020. 

Phương pháp: Mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu và tiến cứu. Kết quả: 40 người bệnh gồm 35 nam và 5 nữ với 

43 lần mổ (3 người bệnh mổ 2 bên), tuổi trung bình 75,4 ± 6,2 tuổi, có triệu chứng chiếm 85,7%. Kỹ thuật 

mở dọc động mạch bóc nội mạc là 90,5%, lộn mạch 9,5%. Biến chứng chảy máu 1,02%, không có tử vong 

sau ra viện 30 ngày, có 1 trường hợp tử vong trong thời gian nằm viện ngay sau mổ. Kết luận: Phẫu thuật là 

lựa chọn an toàn, hiệu quả đối với điều trị hẹp động mạch cảnh.

 Từ khóa: Bóc nội mạc động mạch cảnh.
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ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BÓC NỘI MẠC

ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Dương Xuân Phương, Trương Văn Hải, Đặng Minh Tiến, 

Vương Thị Hồng Lạng

Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực

Bệnh viện Bạch Mai

 Mục tiêu: Nhằm tăng tỉ lệ người bệnh có kiến thức về các vấn đề chăm sóc trước và sau mổ tại khoa 

Phẫu thuật Lồng ngực Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên toàn 

bộ người bệnh mổ phiên tại khoa Phẫu thuật Lồng ngực Quý II năm 2019. Sử dụng bộ câu hỏi tự thiết kế để 

đánh giá hiệu quả của đề án cải tiến. Kết quả: Tỉ lệ người bệnh trả lời đúng về các vấn đề chung tăng từ 60% 

lên 100% (p=0.001); vấn đề tắm, vệ sinh tăng từ 50% lên 93,3% (p =0.003); vấn đề đề ăn uống trước và 

sau mổ từ 55,8 lên 80,8% (p<0.001); vấn đề thụt tháo trước mổ tăng từ 45,8% lên 78,3% (p= 0.003); vấn 

đề liên quan đến lý liệu pháp trước và sau mổ từ 41,6% lên 83,3% (p=0.003); tất cả các vấn đề liên quan 

đến chăm sóc trước và sau mổ tăng từ 40% lên 70,8% (p<0.001). Kết luận: đề án cải tiến đã giúp làm tăng 

kiến thức của người bệnh.

 Từ khóa: Kiến thức người bệnh trước và sau phẫu thuật.

CẢI TIẾN NÂNG CAO KIẾN THỨC NGƯỜI BỆNH VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHĂM SÓC 

TRƯỚC & SAU MỔ TẠI KHOA PHẪU THUẬT 

LỒNG NGỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Ngô Gia Khánh, Phùng Văn Thắng, Vũ Anh Tuấn, Đăng Thị Loan

Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai

Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Đại học Y Hà Nội



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Mục đích: Nhận xét kết quả sớm phẫu thuật bắc cầu động mạch đùi - đùi điều trị bệnh thiếu máu 

mạn tính chi dưới. Đối tượng: Bệnh nhân thiếu máu mạn tính chi dưới điều trị bằng phương pháp phẫu thuật 

bắc cầu động mạch đùi - đùi giai đoạn 2018-2020 tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện 

Bạch Mai. Phương pháp: nghiên cứu mô tả, cắt ngang. Kết quả: 29 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn, tuổi trung bình 

là 70,6; gồm 23 bệnh nhân giai đoạn III, 06 bệnh nhân giai đoạn IV (phân loại Leriche-Fontaine). Phẫu thuật: 

29 bệnh nhân được mổ bắc cầu động mạch đùi - đùi, 04 bệnh nhân cắt cụt ngón loét hoại tử, 03 bệnh nhân 

cắt cụt 1/3 dưới đùi, 01 bệnh nhân mở cân cẳng chân do biến chứng. Kết quả sớm: 26 bệnh nhân (89,7%) 

giảm cảm giác đau ngay sau mổ, 03 bệnh nhân (10,3%) tắc cầu nối. Kết luận: phẫu thuật bắc cầu động 

mạch đùi - đùi là một lựa chọn điều trị an toàn, cải thiện đáng kể triệu chứng lâm sàng cũng như cận lâm 

sàng của bệnh nhân thiếu máu mạn tính chi dưới.

Từ khóa: Phẫu thuật bắc cầu động mạch đùi, thiếu máu mãn tính chi dưới.
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KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH ĐÙI - ĐÙI TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU 

MẠN TÍNH CHI DƯỚITẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Nguyễn Đức Thuyết, Ngô Gia Khánh, Vũ Anh Tuấn

Bệnh viện Bạch Mai

Đặt vấn đề: U trung thất lớn là bệnh lý hiếm gặp, đa dạng về giải phẫu bệnh, bao gồm khối u lành 

tính và ác tính. Phẫu thuật u trung thất có nhiều thách thức do cấu tạo giải phẫu phức tạp của trung thất, sự 

tắc nghẽn hay chèn ép, xâm lấn hệ tĩnh mạch chủ trên. Khi khối u còn chỉ định phẫu thuật, vấn đề đặt ra về 

mặt xử trí trong mổ là sự thiết tạo hình lại hệ tĩnh mạch chủ trên cụ thể là TM chủ trên, TM vô danh, TM đơn 

hay không? Nên sử dụng vật liệu nào để tái tạo lại các mạch máu trong mổ? Phương pháp: Mô tả ca lâm 

sàng. Trong hai năm 2018-2019 Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện phẫu thuật 

cho 03 ca bệnh được chẩn đoán khối u trung thất lớn xâm lấn hệ tĩnh mạch chủ trên. Trong đó 01 bệnh nhân 

sau mổ giải phẫu bệnh là u tuyến ức type B2, 01 là u tuyến ức type B1, 01 là ung thư biểu mô tuyến. Vật liệu 

được sử dụng để tạo hình tĩnh mạch trong mổ là miếng vá sinh học (biologic patch). Kết quả: Về ngoại khoa, 

sau mổ các bệnh nhân có cải thiện triệu chứng tắc nghẽn TM chủ trên, kết hợp với các phương pháp điều trị 

nội khoa tình trạng bệnh nhân có tiến triển tốt. Kết luận: Việc tái tạo lại một phần hệ tĩnh mạch chủ trên trong 

phẫu thuật u trung thất xâm lấn hệ tĩnh mạch chủ trên là cần thiết, giúp tái lập tuần hoàn tự nhiên của dòng 

máu. Giảm các biến chứng do chèn ép gây tắc nghẽn dòng máu về tim, góp phần vào kết quả điều trị các 

bệnh chính của bệnh nhân. Sử dụng miếng vá sinh học để tạo hình tĩnh mạch là an toàn, hiệu quả, giảm 

nguy cơ tắc mạch sau mổ.

Từ khóa: U trung thất lớn, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch vô danh, tĩnh mạch đơn.

U TRUNG THẤT XÂM LẤN HỆ TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN - NHÂN 

03 TRƯỜNG HỢP ĐIỂM LẠI Y Y VĂN

Ngô Gia Khánh, Đồng Minh Hùng

Khoa Phẫu thuật Lồng ngực

Bệnh viện Bạch Mai



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

 Mục tiêu: Mô tả và đánh giá hiệu quả của kỹ thuật điều trị áp xe tuyến vú ở bệnh nhân nữ đang cho 

con bú bằng phương pháp chọc hút và bơm rửa ổ áp xe tuyến vú dưới hướng dẫn siêu âm có kết hợp liệu 

pháp kháng sinh theo kháng sinh đồ. Đối tượng và phương pháp nghiêm cứu: Nghiên cứu được thực hiện từ 

tháng 5/2020 đến tháng 8/2020 trên 9 bệnh nhân nữ đang cho con bú bị áp xe vú, được điều trị bằng 

phương pháp chọc hút, bơm rủa ổ áp xe dưới hướng dẫn siêu âm kết hợp với liệu pháp kháng sinh theo 

kháng sinh đồ. Kết quả:Trong 9 BN được chọc hút áp xe, ổ nhỏ nhất kích thước: 13x24x14mm (tương đương 

thể tích 2ml), ổ lớn nhất chiếm gần hết tuyến vú, tương đương thể tích 540ml. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn: 8/9 

trường hợp nuôi cấy ra tụ cầu vàng kháng Methicillin, 1 trường hợp âm tính. Số lần chọc hút trung bình gần 3 

lần, trong đó có BN chọc hút 1 lần, BN được chọc hút nhiều nhất là 5 lần. Thời gian điều trị trung bình là 18 

ngày, trong đó trường hợp điều trị ngắn nhất là 10 ngày, dài nhất là 35 ngày(BN kết quả nuôi cấy âm tính). 

Biến chứng sau điều trị: 8/9 BN theo dõi sau điều trị 1 tháng không có biến chứng. Trường hợp BN có ổ áp xe 

chiếm gần hết tuyến vú sau điều trị còn tồn tại nang sữa. Kết luận: Điều trị áp xe tuyến vú bằng phương pháp 

chọc hút và bơm rửa ổ áp xe kết hợp với liệu pháp kháng sinh theo kháng sinh đồ là một thủ thuật xâm lấn tối 

thiểu, kết hợp với liệu pháp kháng sinh theo kháng sinh đồ tạo ra một chiến lược điều trị thành công cho 

nhiều trường hợp áp xe vú, tránh kháng kháng sinh, giảm ảnh hưởng tới khả năng tiết sữa, giảm đau đớn cho 

người bệnh và đạt thẩm mỹ tốt. Đối với phương pháp này, tỷ lệ khỏi hoàn toàn cao, bệnh nhân không cần 

chích rạch. Khuyến nghị: nên can thiệp chọc hút dưới siêu âm sớm khi tạo thành ổ áp xe. 

 Từ khoá: Áp xe vú, chọc hút và bơm rủa, dưới hướng dẫn siêu âm.
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ĐIỀU TRỊ ÁP XE TUYẾN VÚ TRÊN BỆNH NHÂN NỮ CHO CON BÚ BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP CHỌC HÚT, BƠM RỬA Ổ ÁP XE DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

Lưu Hồng Nhung, Lại Thu Hương, Nguyễn Ngọc Minh, 

Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thanh Thuỷ, Vũ Đăng Lưu

Trung tâm Điện quang

Bệnh viện Bạch Mai

Mục tiêu: Bước đầu đánh giá giá trị của sinh thiết hút chân không trong chẩn đoán tổn thương vi vôi 

hóa ở vú. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu gồm 17 bệnh nhân với 18 tổn thương vi vôi hóa ở 

vú không kèm theo khối được phân loại BIRADS 4-5. Tất cả các tổn thương đều được sinh thiết hút chân 

không tại Trung tâm Điện quang- Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ tháng 08/2019 đến tháng 

07/2020. Kết quả: Nghiên cứu gồm 2 tổn thương sinh thiết hút chân không dưới X.quang và 16 tổn thương 

sinh thiết hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm. Thời gian sinh thiết trung bình 53.22 ± 15.06 (phút).Số 

mảnh bệnh phẩm trung bình 10.9 ± 4.2.Tất cả các tổn thương đều có vi vôi hóa trên mẫu bệnh phẩm. Biến 

chứng đau nhẹ gặp trong 27.8%, tụ máu gặp trong 5.6% tổn thương và không cần can thiệp phẫu thuật. Kết 

quả sinh thiết có 7 tổn thương lành tính và 11 tổn thương ác tính. Tỷ lệ ác tính của vi vôi hóa đa hình thái, vô 

định hình và đường thẳng lần lượt là 87.5%, 33.3% và 100%.Tỷ lệ ác tính của vi vôi hóa phân bố theo vùng, 

theo thùy và dạng cụm/đám lần lượt là 50%, 71.4% và 57.1%.9/11 tổn thương ác tính có kết quả mô bệnh 

học sau phẫu thuật. Tỷ lệ tăng mức sau phẫu thuật là 22.2%, tất cả đều là tăng mức của ung thư thể ống 

tuyến tại chỗ. Các bệnh nhân có tổn thương lành tính được theo dõi với thời gian trung bình là 6 tháng không 

thấy sự thay đổi.Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính và giá trị dự báo âm tính của sinh thiết hút 

chân không trong chẩn đoán vi vôi hóa ở vú là 100%. Kết luận: Bước đầu sử dụng sinh thiết hút chân không 

dưới hướng dẫn của hình ảnh trong chẩn đoán các tổn thương vi vôi hóa nghi ngờ ác tính ở vú chúng tôi nhận 

thấy đây là một kỹ thuật chính xác, đáng tin cậy , xâm lấn tối thiểu và an toàn.

Từ khóa: VABB, tổn thương vi vôi hóa ở vú.

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT SINH THIẾT 

HÚT CHÂN KHÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG VI VÔI HÓA Ở VÚ

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Xuân Hiền, Lưu Hồng Nhung, Nguyễn Thu Hương, 
1Lại Thu Hương, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thi Thu Thảo, Nguyễn Minh Trang ,

 Phạm Thùy Linh, Quách Thu Hòa

 Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai

 Bệnh viện Vinmec



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Mục tiêu: Nhằm so sánh hiệu quả của đèn soi thanh quản Macintosh với đèn soi có video hỗ trợ trong 

đặt ống nội khí quản (NKQ) cho bệnh nhân có dự đoán đặt NKQ khó. Phương pháp: 104 bệnh nhân có dự 

đoán đặt NKQ khó dưới gây mê nội khí quản được phân ngẫu nhiên vào nhóm 1 được đặt ống nội khí quản 

bằng đèn soi Macintosh (n=52) và nhóm 2 đặt NKQ bằng đèn soi có video hỗ trợ (n=52). Tiêu chí đánh giá 

gồm: phân loại Cormack Lehane, hiệu quả đặt NKQ, thời gian đặt NKQ, số lần đặt, số bệnh nhân chuyển 

sang dụng cụ khác. Kết quả: Không có khác biệt giữa hai nhóm về tuổi, giới và BMI (p>0,05). Tỉ lệ đặt NKQ 

thành công ở lần đặt đầu tiên ở nhóm 2 cao so với nhóm 1 (tương ứng là 100% và 78,8%, p<0,05). Tỉ lệ 

Cormack-Lehane I và II ở nhóm 2 cao hơn so với nhóm 1 (92,3% so với 50%, p<0,05), thời gian đặt NKQ ở 

nhóm 1 lâu hơn nhóm 2 (157,5 ± 155,1 giây so với 59,6 ± 16,6 giây, p<0,05). Kết luận: Thành công sau 

lần đặt NKQ đầu tiên của đèn soi thanh quản có video hỗ trợ cao hơn đèn Macintosh. Dùng đèn soi thanh 

quản có video hỗ trợ cho phép bộc lộ thanh môn rõ hơn, thời gian đặt NKQ ngắn hơn so với đèn Macintosh.

Từ khóa: Soi thanh quản có video hỗ trợ, đèn Macintosh, dự kiến nội khí quản khó.
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SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA ĐÈN SOI THANH QUẢN CÓ VIDEO 

HỖ TRỢ VÀ ĐÈN MACINTOSH Ở BỆNH NHÂN DỰ ĐOÁN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KhÓ

Nguyễn Văn Minh, Sok Sethy, Nguyễn Toàn Thắng

Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai

Đại học Y Hà Nội

Đặt vấn đề: Một số bệnh nhân có nhân nóng tuyến giáp không phù hợp với phương pháp điều trị 

bằng phẫu thuật hoặc liệu pháp phóng xạ. Vì vậy phương pháp điều trị can thiệp tối thiểu như phá huỷ bằng 

cồn tuyệt đối hoặc đốt sóng cao tần là cần thiết. Phương pháp: nghiên cứu này có 17 bệnh nhân (7 BN có 

nhiễm độc giáp và 10 BN tiền nhiễm độc giáp), tỷ lệ nam: nữ = 1:7.5; tuổi trung bình 46.47 ± 13 (28-66) . 
99mTất cả bệnh nhân đều có hình ảnh nhân nóng trên xạ hình tuyến giáp bằng Tc. RFA được tiến hành và sử 

dụng kim 18G với hệ thống làm mát trong kim. Các chỉ số về thể tích nhân tuyến giáp, chức năng tuyến giáp, 

xạ hình, điểm triệu chứng, xếp loại điểm thẩm mỹ và biến chứng được đánh giá trước điều trị và theo dõi sau 

điều trị ở thời điểm sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Kết quả: thể tích trung bình của nhân tuyến giáp 13.07 ± 

8.44 (2.2 – 35.5ml). Mức độ giảm thể tích trung bình sau điều trị 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng lần lượt là 42.77 

% , 63. % và 78.3 % . Các chỉ số xét nghiệm hormone T3, FT4, TSH ở thời điểm ban đầu trước điều trị 2.59 ± 

1.19 nmol/L, 16.3 ± 5.78 pmol/L, and 0.101 ± 0.178 mU/mL và có sự cải thiện đáng kể sau điều trị RFA 1 

tháng (T3: 2.18 ± 0.753 nmol/L, p = 0.001; FT4: 14.78 ± 2.86 pmol/L, p = 0.001; TSH: 1.464 ± 0.844 

mU/mL, p = 0.001), sau 06 tháng (T3: 2.07 ± 0.614 nmol/L, p = 0.012; FT4: 15.12± 2.0 pmol/L, p = 

0.001; TSH: 1.269 ± 0.398 mU/mL, (p<0.001). Xạ hình tuyến giáp sau điều trị 3 tháng, cả 17bệnh nhân 

tiến triển từ nhân nóng thành nhân lạnh tuyến giáp. Sau 6 tháng điều trị, điểm triệu chứng giảm từ 3.47 ± 1.9 

xuống 0.12± 3.32 (p = 0.001) và điểm thẩm mỹ giảm từ 3.59 ± 1.1 tới 1.41± 0.712 (p<0.001). Không 

gặp biến chứng nặng nào. Kết luận: RFA cho thấy tính hiệu quả và an toàn trong điều trị cho nhân độc tự trị 

tuyến giáp và có thể khuyến cáo là phương pháp điều trị trước tiên cho nhân nóng tuyến giáp.

Từ khoá: Đốt sóng cao tần, nhân nóng tuyến giáp, nhân độc tuyến giáp.

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ NHÂN NÓNG TUYẾN GIÁP 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN

Lê Văn Khảng, Lê Thị My, Phạm Minh Thông,Vũ Đăng Lưu

Trung tâm Điện Quang, 

Bệnh viện Bạch Mai
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Mục tiêu: So sánh chi phí y tế giữa Sevoflurane và Propofol khi sử dụng để duy trì mê trong giai 

đoạn tuần hoàn ngoài cơ thể trên bệnh nhân phẫu thuật tim hở. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 

nghiên cứu mô tả tiến cứu, cắt ngang trên 60 bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn tại trung tâm tim mạch Bệnh viện E 

từ tháng 8/2019 đến tháng 1/2020. Tuổi trung bình 56.17±10.99 (năm) (18-75), nam 45%, nữ 55%. Bệnh 

nhân được chia 2 nhóm duy trì mê bằng Sevoflurane (qua bộ trộn khí máy tim phổi nhân tạo) hoặc Propofol 

(đường tĩnh mạch), phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên đơn. Duy trì độ mê BIS từ 40-60 trên cả 2 nhóm. Các 

số liệu chi phí về thuốc, vật tư, nhân công… sử dụng trong quá trình duy trì mê được ghi lại. Kết quả: chi phí 

trung bình tiền thuốc cho nhóm S là 80.293 ± 37.203 VNĐ, nhóm P là 158.891 ± 69.414 VNĐ. Chi phí trung 

bình tiền vật tư nhóm S là 579.83 ± 829.658 VNĐ, của nhóm P là 26.368,87 ± 7.764,484 VNĐ. Chi phí 

trung bình cho nhân lực nhóm S là 750.00 ± 858.527 VNĐ, nhóm P là 4.066,67 ± 2.796,961 VNĐ. Tổng chi 

phí trung bình của nhóm S là 81.622,85 ± 37.537,78 VNĐ và của nhóm P là 189.327,16 ± 76.456,76 VNĐ, 

sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p< 0.001. Không ghi nhận các triệu chứng bất thường xẩy ra trong 

và sau mổ ở cả 2 nhóm. Kết luận: Duy trì mê bằng Sevoflurane có hiệu quả kinh tế hơn nhóm Propofol trong 

giai đoạn tuần hoàn ngoài cơ thể trên bệnh nhân phẫu thuật tim hở. Sử dụng Sevoflurane trong THNCT an 

toàn, thuận tiện, tiết kiệm và khả thi. 

 Từ khóa: Hiệu quả kinh tế, Sevoflurane, Propofol, Gây mê, Phẫu thuật tim hở.
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA SEVOFLURANE SO VỚI PROPOFOL 

DÙNG ĐỂ DUY TRÌ MÊ TRONG GIAI ĐOẠN TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ 

TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM HỞ

1 2 1Phạm Thị Thanh Loan , Phạm Quang Minh , Nguyễn Công Hựu
1Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E

2
Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

 U lympho ác tính không Hodgkin (ULAKH) là nhóm bệnh lý ác tính thường gặp, đã có nhiều tiến bộ 

trong điều trị nhưng bệnh vẫn tái phát và gặp nhiều khó khăn trong điều trị. Phác đồ GDP được nhiều quốc 

gia sử dụng để điều trị ULAKH tái phát/dai dẳng. Với mục đích đánh giá kết quả điều trị của phác đồ này tại 

Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi nghiên cứu can thiệp lâm sàng có theo dõi dọc 61 bệnh nhân (BN) ULAKH tế 

bào B tái phát. Kết quả, tỷ lệ đáp ứng tổng là 77,0%, đáp ứng hoàn toàn (ĐƯHT) 28/61 (45,9%), đáp ứng một 

phần (ĐƯMP) 19/61 (31,1%). Thời điểm 5 năm, tỷ lệ sống thêm không sự kiện (PFS) và sống thêm toàn bộ 

(OS) là: 21,6% và 41,6%. Yếu tố liên quan đến thời gian sống thêm gồm: LDH tăng, mức độ đáp ứng; BCL6 

(+), biểu hiện gen kép (MYC và BCl2/BCl6) của thể tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL). Nhóm BN có BCl6 (+) 

làm giảm nguy cơ tái phát, tử vong so với nhóm BCl6 (-) là 0,22 và 0,261 lần. Nhóm có LDH tăng nguy cơ tử 

vong tăng 3,826 lần. Nhóm đạt ĐƯHT giảm nguy cơ tử vong so với nhóm ĐƯMP 0,35 lần.

 Từ khóa: U lympho không Hodgkin, phác đồ GDP

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B 

TÁI PHÁT BẰNG PHÁC ĐỒ GDP
1 1 2Nguyễn Văn Hưng , Nguyễn Tuấn Tùng , Phạm Quang Vinh

1
Trung tâm huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai

2
Trường Đại học Y Hà Nội
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Đặt vấn đề: Kháng thể kháng HLA đóng vai trò quan trọng trong ghép tạng vì có kháng thể kháng 

HLA làm giảm hiệu quả ghép do đào thải các tế bào có HLA bất đồng của người cho. Thế giới đã có nghiên 

cứu về kháng thể kháng HLA như khảo sát một số kháng thể thường gặp, mối liên quan giữa kháng thể kháng 

HLA với một số yếu tố: tuổi, giới...Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về kháng thể kháng HLA. Vì vậy chúng 

tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm kháng thể kháng HLA ở bệnh nhân có chỉ định 

ghép thận; 2. Nghiên cứu yếu tố liên quan với kháng thể kháng HLA. Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô 

tả cắt ngang. Kết quả: Trong 171 bệnh nhân thấy 39/171 (22.8%) có kháng thể kháng HLA; Tỷ lệ kháng thể 

kháng HLA lớp I (46.2%) cao hơn gấp 5 lần tỷ lệ kháng thể lớp II (8.8%); Phát hiện nhiều loại kháng thể, 

locus B có tỉ lệ kháng thể cao nhất (34,5%), locus A (9,9%) và locus DR (7,6%). Trong đó kháng thể có tỷ lệ 

cao nhất là Anti-B82 (3,5%), tiếp đến là Anti-A2, -B7... Kháng thể kháng HLA ở nữ giới cao gấp 2,4 lần nam 

giới, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Nhóm có kháng thể kháng HLA đã truyền số lượng khối 

hồng cầu trung bình cao hơn nhóm không có kháng thể, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết 

luận: Tỷ lệ có kháng thể kháng HLA dương tính là 22,8%; Nữ giới xuất hiện kháng thể kháng HLA cao hơn 

nam. Truyền nhiều khối hồng cầu có khả năng gặp kháng thể kháng HLA cao hơn.

Từ khóa: Kháng thể kháng HLA, bệnh nhân ghép thận.
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ĐẶC ĐIỂM KHÁNG THỂ KHÁNG HLA CỦA NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ CHỈ ĐỊNH GHÉP THẬN 

TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

1 1 1Đỗ Thị Kiều Anh , Nguyễn Thị Cúc Nhung , Nguyễn Tuấn Tùng , 
1 1

Nguyễn Thiên Lữ , Vũ Thị Hạnh
1
Trung tâm Huyết học -Truyền máu

Bệnh viện Bạch Mai

Hóa trị liệu liều cao kết hợp với ghép tế bào gốc (GTBG) tạo máu tự thân điều trị u lympho không 

Hodgkin (ULKH) tái phát/ dai dẳng và những thể tiến triển nhanh là phương pháp điều trị hiện đại có hiệu quả 

cao. Mục tiêu: Đánh giá một số kết quả phương pháp GTBG tạo máu tự thân ở bệnh nhân (BN) ULKH. Đối 

tượng và phương pháp: 14 BN (11 ULKH tái phát/dai dẳng, 3 BN thể tiến triển nhanh). Can thiệp lâm sàng, 

theo dõi dọc. Kết quả và kết luận: Thời gian mọc mảnh ghép của bạch cầu đoạn trung tính, tiểu cầu là: 11,9 

và 10,2 ngày. Sau GTBG 30 ngày, tỷ lệ LBHT đạt 85,7% (12/14), Tác dụng không mong muốn: tiêu chảy 

gặp 12/14 BN, nôn – buồn nôn: 8/14 BN, 02 BN viêm loét miệng , 01 BN nhiễm khuẩn huyết. Tại thời điểm 3 

năm, tỷ lệ sống thêm không sự kiện và sống thêm toàn bộ ước tính theo Kaplan- Meier là: 51,9% và 69,3%.

Từ khóa: U lympho không Hodgkin, ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, Bệnh viện Bạch Mai

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN 

Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

1 1Nguyễn Văn Hưng , Nguyễn Tuấn Tùng
1Trung tâm Huyết học - Truyền máu

Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Cơ thể của mỗi người đều có những biến dị di truyền đặc trưng. Việc xác định và phân 

tích được các biến dị di truyền liên quan đến đặc điểm sức khỏe ở từng cá thể là nền tảng cơ bản của y học 

cá thể hóa, xu hướng phát triển của y học hiện đại. Phương pháp: Các kỹ thuật sinh học phân tử thường quy 

và hiện đại được áp dụng, đặc biệt là giải trình tự toàn bộ hệ gen; các phương pháp phân tích tin sinh học 

giúp trích xuất thông tin từ hệ gen và chú giải chức năng cho các biến thể di truyền. Kết quả: Hồ sơ hệ gen đã 

được thiết lập, áp dụng bước đầu cho 10 cá thể người Việt Nam. Tổng số 75 gen đã được trích xuất thông tin 

liên quan đến một số bệnh lý tim mạch (47 gen), ung thư (14 gen), bệnh di truyền đơn gen thể lặn (5 gen), 

bệnh chuyển hóa thường gặp (2 gen), dinh dưỡng (4 gen), tập luyện thể thao (2 gen) và hiệu quả đáp ứng 

thuốc (1 gen). Kết luận: Hồ sơ hệ gen cho từng cá thể là hướng tiếp cận hiện đại, giúp các bác sĩ lâm sàng có 

thêm công cụ dự đoán nguy cơ mắc các bệnh lý di truyền phổ biến với các gói dịch vụ khác nhau phù hợp 

với năng lực kinh tế và nhu cầu của mỗi người. 

Từ khóa: Genebook, cá thể hoá điều trị.
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THIẾT LẬP HỒ SƠ HỆ GEN (GENEBOOK) PHỤC VỤ CÁ THỂ HÓA ĐIỀU TRỊ 

& CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Phạm Thị Hồng Nhung, Đỗ Thị Lệ Hằng, Vũ Thị Thơm, Lê Sỹ Vinh, Đinh Đoàn Long

Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Acenocoumarol là thuốc chống đông vitamin K được sử dụng phổ biến cho bệnh nhân sau thay van 

tim cơ học tại Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu là xây dựng thuật toán dự đoán liều điều trị 

acenocoumarol dựa trên đặc điểm di truyền và lâm sàng ở bệnh nhân Việt Nam. Tổng số 284 bệnh nhân sau 

khi thay van cơ học đang dùng acenocoumarol đã được ghi danh vào nghiên cứu này. Kỹ thuật giải trình tự 

của Sanger đã được thực hiện để xác định các đa hình của CYP2C9 * 3 và VKORC1-1639G> A, 1173C> 

T. Kết quả cho thấy rằng những bệnh nhân có các biến thể của gen CYP2C9 * 3, VKORC1-1639G> A và 

1173C> T cần thấp hơn liều lượng acenocoumarol hơn bình thường để đạt được hiệu quả chống đông máu. 

Sự đa hình của CYP2C9 * 3, VKORC1-1639G> A, 1173C> T, tuổi và BMI giải thích cho 36,9% sự thay đổi 

liều acenocoumarol. Thuật toán dự đoán liều acenocoumarol đã được phát triển ở bệnh nhân Việt Nam sau 

thay van cơ học: Log (mg / tuần) = 1,315 - 0,138 (VKORC1-1639G> A) - 0,051 (VKORC1-1173C> T) - 

0,091 (CYP2C9 * 3) - 0,003 (năm tuổi) + 0,011 (BMI).

Từ khóa: Thuốc Acenocumarol, chống đông vitamin K.

DỰ ĐOÁN NỒNG ĐỘ THUỐC ACENOCOUMAROL TỪ TUỔI, 

BMI VÀ ĐA HÌNH GEN CYP2C9, VKORC1 Ở BỆNH NHÂN THAY VAN TIM 

NGƯỜI VIỆT NAM

2 1 3 1Phạm Thị Thùy , Phạm Trung Kiên , Tạ Thành Văn , Phạm Thị Hồng Nhung , 
1 1,4 1,5 1Đinh Đoàn Long , Lê Ngọc Thành , Nguyễn Thị Thu Hoài , Vũ Thị Thơm
1 Khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội 

2 Đại học Y Dược Thái Nguyên
3 Đại học Y Hà Nội

4 Bệnh viện E
5Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Bệnh Wilson là một rối loạn di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể thường, dẫn đến sự tích 

tụ đồng tại các cơ quan, đặc biệt là ở gan và não. Đến nay, Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về nhóm 

bệnh nhân này. Mục tiêu và phương pháp: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 30 bệnh 

nhân Wilson được điều trị nội trú và/hoặc theo dõi ngoại trú tại khoa Tiêu Hóa Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 

10/2018 đến tháng 7/2020. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu là 25,3 ± 7,2, tuổi 

trung bình khi chẩn đoán bệnh là 21 ± 9 (từ 8 – 44 tuổi), trong đó 90% được chẩn đoán trước 30 tuổi. Tỷ lệ 

nữ/nam là 1,14. Tỷ lệ biểu hiện triệu chứng tâm thần kinh, suy gan cấp, xơ gan, vòng Kayser Fleischer tương 

ứng là 26,7%, 23,3%, 70%, 51,9%. Tỷ lệ đột biến gen ATP7B trong số 13 bệnh nhân làm xét nghiệm gen là 

92,3%. Nồng độ ceruloplasmin, đồng tự do trong huyết thanh và đồng niệu 24 h của các bệnh nhân mới 

được chẩn đoán tương ứng là 6,4 ± 2,77 mg/dl (2 – 11), 371,2 ± 168,6 µg/l (196,5 – 837,5) và 1527,6 ± 

1549,4 µg/24h (216 – 5931), không có sự khác biệt về các chỉ số xét nghiệm này ở nhóm có và không có 

triệu chứng tâm thần kinh. Chỉ số tiên lượng bệnh Wilson (thang điểm King sửa đổi) ở nhóm đang điều trị duy 

trì là 3,08 ± 2,63 thấp hơn có ý nghĩ thống kê so với nhóm chưa điều trị hoặc bỏ điều trị (6,69 ± 3,68), p = 

0,006. Kết luận: Bệnh Wilson thường gặp ở người trẻ (90% trước 30 tuổi). Triệu chứng lâm sàng đa dạng, 

phổ biến là xơ gan, suy gan cấp (86,7%). Triệu chứng tâm thần kinh, vòng Kayser Fleischer ít gặp hơn. Ở 

nhóm bệnh nhân mới chẩn đoán các xét nghiệm nồng độ ceruloplasmin, đồng tự do huyết thanh, đồng niệu 

24h đều thay đổi một cách điển hình và không có sự khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân có hoặc không có 

triệu chứng tâm thần kinh. Ở nhóm đã được điều trị, điểm King sửa đổi thấp hơn có ý nghĩa thống kê.

Từ khóa: Bệnh Wilson, ceruloplasmin, đồng máu, đồng niệu, xơ gan.
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG & CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN WILSON 

Ở NGƯỜI LỚN

1 1 1Võ Thị Thùy Trang , Nguyễn Minh Ngọc , Nguyễn Thanh Nam , 
1 1 1Nguyễn Nghệ Tĩnh , Lưu Thị Minh Diệp , Vũ Hải Hậu , 

1 1Nguyễn Công Long , Vũ Trường Khanh
1Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai

Mục tiêu: Giá trị của siêu âm nội soi và phân độ giai đoạn của ung thư tụy theo AJCC 2010. Đối 

tượng và phương pháp: 73 bệnh nhân trong đó có 56 ung thư tụy được lấy vào nghiên cứu thỏa mãn điều 

kiện: Trên 18 tuổi, có tổn thương khu trú của tụy trên siêu âm nội soi, có đối chiếu với kết quả tế bào học là 

ung thư tụy và/hoặc mô bệnh học sau phẫu thuật. Kết quả: Giá trị của siêu âm nội soi trong chẩn đoán ung 

thư tụy cho độ nhạy: 92,9%, độ đặc hiệu: 76,5%, giá trị dự đoán dương tính: 92,9%, giá trị dự đoán âm tính: 

76,5% và độ chẩn đoán chính xác: 89,0%. Phân độ giai đoạn ung thư tụy theo AJCC 2010 cho kết quả: Giai 

đoạn IA 7,7%, IB 13,5%, IIA 21,2%, IIB 40,4%, III 15,4% và IV 1,9%.

Từ khóa: Ung thư tuỵ, siêu âm nội soi.

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN 

& PHÂN ĐỘ UNG THƯ TỤY THEO AJCC 2010

1 1 1,2 1,2Nguyễn Trường Sơn , Bùi Quang Thạch , Đào Văn Long , Nguyễn Thị Vân Hồng , 
1 1Nguyễn Công Long , Vũ Trường Khanh

1
Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai

2
Trường Đại học Y Hà Nội
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Viêm tụy quanh tá tràng (Paraduodenal pancreatitis - PP) là một dạng đặc biệt của viêm tụy mạn 

tính đặc trưng bởi tình trạng viêm và hình thành mô xơ ở rãnh giữa đầu tụy, tá tràng và ống mật chủ. Bằng 

chứng hình ảnh cho thấy khối trong rãnh tá tụy gần với nhú tá bé kèm theo dày thành tá tràng, có/không xuất 

hiện nang trong thành tá tràng hoặc nang trong rãnh tá tràng - tụy. Các triệu chứng lâm sàng bao gồm đau 

bụng, giảm cân hoặc nôn. Các triệu chứng này có thể gặp trong ung thư tụy, ung thư đường mật hoặc ung 

thư tá tràng, và chẩn đoán phân biệt có thể khó khăn. Điều trị nội khoa kết hợp với can thiệp qua nội soi 

thường mang lại hiệu quả. Phẫu thuật được chỉ định nếu điều trị nội khoa thất bại hoặc trong trường hợp 

không loại trừ được ung thư tụy. Chúng tôi báo cáo một trường hợp lâm sàng bệnh nhân nam 45 tuổi nhập 

viện khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai vì nôn và gầy sút cân, chẩn đoán hình ảnh điển hình của viêm tụy 

quanh tá tràng.

Từ khóa: Viêm tụy quanh tá tràng, viêm tụy dạng rãnh.
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CASE LÂM SÀNG: VIÊM TỤY QUANH TÁ TRÀNG

1 2 1Nguyễn Nghệ Tĩnh , Nguyễn Thị Thu Thảo , Nguyễn Công Long , 
1Vũ Trường Khanh

1
Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai.

2Trung tâm điện quang, Bệnh viện Bạch Mai.

Tổng quan và mục tiêu: Ở Việt Nam, loét hành tá tràng (HTT) nhiễm Helicobacter pylori (H. pylori) 

vẫn đang là một bệnh phổ biến và có tỷ lệ cao hơn loét dạ dày. Phác đồ 4 thuốc có chứa Bismuth được 

khuyến cáo là chọn lựa đầu tiên cho bệnh nhân nhiễm H. pylori ở những vùng có tỷ lệ đề kháng 

clarithromycin và metronidazole cao, cũng như là một lựa chọn để điều trị cho những bệnh nhân trước đây 

đã không đáp ứng với liệu pháp diệt trừ H. pylori. Tại Việt Nam, hiện nay có rất ít đề tài nghiên cứu về tác 

dụng của phác đồ 4 thuốc có Bismuth trong điều trị nhiễm H. pylori trên bệnh nhân loét HTT, đặc biệt ở 

nhóm bệnh nhân có biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Do đó, nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích đánh 

giá hiệu quả điều trị của phác đồ 4 thuốc có Bismuth trên nhóm bệnh nhân này. Đối tượng và phương pháp: 

Nghiên cứu được thực hiện trên 233 bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa (qua triệu chứng lâm 

sàng và nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng) và chẩn đoán xác định nhiễm H. pylori qua C14 urea breath 

test, đồng thời trong tiền sử bệnh nhân chưa từng điều trị H. pylori trước đây. Tất cả bệnh nhân sau khi ra 

viện được điều trị phác đồ 4 thuốc có Bismuth gồm Esomeprazole40 mg, 2 lần/ ngày; Colloidal Bismut 

Subcitrate 120mg, 4 lần/ngày; Tetracycline 500mg, 4 lần/ ngày và Tinidazole 500mg, 3 lần/ ngày trong 14 

ngày, riêng Esomeprazole uống kéo dài 2 tuần tiếp theo với liều 40mg/ngày. Hai tuần sau khi kết thúc điều 

trị, bệnh nhân được hẹn tái khám lại nhằm đánh giá tình trạng liền ổ loét qua nội soi thực quản – dạ dày – tá 

tràng và hiệu quả tiệt trừ H. pylori được kiểm tra lại bằng thử nghiệm Clo test và/hoặc C14 urea breath test. 

Kết quả: Có 233 bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét hành tá tràng nhiễm H. pylori được đưa vào nghiên 

cứu. Tỷ lệ liền sẹo ổ loét hành tá tràng sau đợt điều trị là 92,8 %, không có ổ loét cũ còn hoạt động sau đợt 

điều trị. Tỷ lệ loét liền sẹo ở bệnh nhân điều trị H. pylori thành công là 88,5%, ổ loét liền sẹo còn H. pylori là 

4,3% (p<0,05). Tỷ lệ diệt trừ H. pylori thành công sau điều trị theo thiết kế nghiên cứu PP và ITT lần lượt 

là91,7% (95% CI: 88,0 – 95,4) và 85,3% (95% CI: 88,0 – 95,4). Tác dụng phụ xảy ra ở 80,3% bệnh nhân. 

Kết luận: Phác đồ 4 thuốc có Bismuth có tỷ lệ tiệt trừ rất cao và thông qua đó tác động tới khả năng liền sẹo ổ 

loét hành tá tràng. Tác dụng phụ xảy ra ở 80,3% bệnh nhân.

 Từ khóa: Loét hành tá tràng, Helicobacter pylori

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ 4 THUỐC CÓ BISMUTH 

TRÊN BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT HÀNH TÁ TRÀNG 

Có HELICOBACTER PYLORI
1 1 1Khúc Thu Trang , Nguyễn Công Long , Vũ Trường Khanh

1Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai
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Giun lươn là một loại giun tròn đường ruột phổ biến nhiều nơi trên thế giới nhất là Đông Nam Á, Châu 

Mỹ Latinh, Châu Phi cận Sahara và một phần Đông Nam Hoa Kỳ. Nếu bị nhiễm, giun lươn có quá trình tự 

nhiễm trong cơ thể vật chủ và tồn tại không triệu chứng trong nhiều năm. Trong một số điều kiện nhất định 

như suy giảm mắc phải do thuốc thì tình trạng nhiễm trùng có thể bùng phát gây triệu chứng, thậm chí có thể 

gây hội chứng tăng nhiễm toàn thân nặng đe dọa đến tính mạng. Chẩn đoán xác định nhiễm giun lươn 

thường bằng xét nghiệm tìm thấy ấu trùng giun lươn trong phân hoặc trong bệnh phẩm sinh thiết niêm mạc 

ống tiêu hóa (thường làm ở tá tràng). Tuy nhiên thực tế, chẩn đoán còn khó khăn vì biểu hiện lâm sàng đa 

dạng và không đặc hiệu, các xét nghiệm có độ nhạy không cao. Chúng tôi báo cáo hai trường hợp bệnh 

nhân với biểu hiện lâm sàng không điển hình, không chẩn đoán được nhiễm nhiễm giun lươn bằng các 

phương pháp thông thường như nội soi dạ dày sinh thiết tá tràng và xét nghiệm phân mà chỉ chẩn đoán xác 

định được sau khi tiến hành ruột non bóng kép có sinh thiết. Trường hợp thứ nhất (bệnh nhân nam 20 tuổi) 

đến khám vì tiêu chảy mạn tính, sút 20 kg/ 2 năm. Và trường hợp thứ hai (bệnh nhân nam 37 tuổi) nhập viện 

vì tiêu chảy mạn tính, sút 15 kg trong 1 năm và có đau bụng. Nội soi ruột non bóng kép thấy niêm mạc hỗng 

tràng teo mỏng toàn bộ. Sinh thiết tổn thương thấy mô đệm xâm nhập nhiều bạch cầu ưa acid và có hình ảnh 

giun tròn. Bệnh nhân được điều trị bằng ivermectin, triệu chứng phân lỏng hết ở ngày thứ 7, theo dõi sau điều 

trị hai bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, bệnh nhân thứ nhất tăng 20 kg sau 1 năm, bệnh nhân thứ 2 hết đau 

bụng, tăng 10 kg sau 6 tháng. 

Từ khóa: Strongyloides stercoralis, nội soi ruột non bóng kép.
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HAI CA LÂM SÀNG KHÔNG ĐIỂN HÌNH CỦA NHIỄM GIUN LƯƠN MẠN TÍNH 

ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG NỘI SOI RUỘT NON BÓNG KÉP
1 1 2Lỗ Thị Yến , Nguyễn Hoài Nam , Nguyễn Thị Minh Thức , 

1 1Nguyễn Công Long , Vũ Trường Khanh
1
Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai

2
Trung tâm Giải phẫu bệnh và tế bào học, Bệnh viện Bạch Mai

Đặt vấn đề: Tuổi thọ ngày càng nâng cao đã đặt ra những can thiệp y học phải đảm bảo tính an toàn 

và hiệu quả. Các nghiên cứu việc sử dụng propofol đơn thuần hay kết hợp đều thu được kết quả tốt, tuy nhiên 

việc sử dụng propofol luôn gây giảm huyết áp và hô hấp nhiều hơn khi kết hợp các thuốc. Phương pháp: Tiến 

cứu, mù đơn, can thiệp lâm sàng có nhóm chứng, thực hiện từ 12.2017 đến 10.2018 tại khoa Thăm dò chức 

năng, Bệnh viện Bạch Mai. 200 bệnh nhân ≥ 60 tuổi chia làm 2 nhóm: nhóm 1 sử dụng an thần bằng 

Propofol; nhóm 2 sử dụng an thần bằng kết hợp các thuốc: midazolam, fentanyl và propofol. Trong quá trình 

thực hiện thủ thuật đánh chỉ số: an thần, huyết áp, mạch, nhịp thở, SpO , sự hài lòng của bệnh nhân, người 2

thực hiện thủ thuật và các tác dụng phụ cũng được theo dõi trước trong, sau thủ thuật. Kết quả: Không có sự 

khác biệt về giới, tuổi, BMI. Bệnh kèm theo thường gặp: tăng huyết áp, viêm phế quản và COPD, suy thận. 

Mục đích an thần đạt được, thuận lợi, an toàn trong cả 2 nhóm. Nhóm kết hợp giảm HATB tại các thời điểm 

t2, t3, t4 ít hơn nhóm 1, hô hấp: giảm SPO2 và nhịp thở ít hơn, tác dụng không mong muốn của nhóm 1 so 

với nhóm 2: ho và sặc 31% và 8%, ngừng thở: 6% và 1%. Kết luận: kết hợp các thuốc propofol, fentanyl, 

midazolam là phương pháp an toàn, hiệu quả, ít tác dụng không mong muốn trong nội soi dạ dày ở người 

cao tuổi.

Từ khóa: An thần, nội soi dạ dày, người cao tuổi. 

NGHIÊN CỨU AN THẦN BẰNG KẾT HỢP CÁC THUỐC: PROPOFOL, FENTANYL, 

MIDAZOLAM TRONG NỘI SOI DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI

1 1Bùi Việt Lâm , Đào Văn Hảo
1Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật

Bệnh viện Bạch Mai
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Mục tiêu: Hội chứng ống cổ tay (CTS) và nồng độ prealbumin huyết thanh thấp thường gặp ở bệnh 

nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào mối liên quan giữa nồng độ 

prealbumin huyết thanh thấp và hội chứng ống cổ tay ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ (MHD) có sử 

dụng lại quả lọc hệ số siêu lọc thấp. Phương pháp nghiên cứu: Xác định được mối liên quan giữa nồng độ 

prealbumin huyết thanh thấp và hội chứng ống cổ tay CTS ở 373 bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ MHD (tuổi 

trung bình là 45 tuổi, thời gian chạy thận nhân tạo là 46 tháng). Bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: nhóm 

có hội chứng ống cổ tay CTS với 44 bệnh nhân và nhóm không có hội chứng ống cổ tay CTS với 329 bệnh 

nhân. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có hội chứng ống cổ tay CTS là 11,8%. Prealbumin huyết thanh cho thấy 

một giá trị tiên lượng tốt để dự đoán CTS ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ MHD có sử dụng lại quả lọc hệ số 

siêu lọc thấp (Diện tích dưới đường cong = 0,841, p<0,001; giá trị ngưỡng: 26,5 mg / dL với độ nhạy = 

72,7% và độ đặc hiệu = 79,9%). Kết luận: Prealbumin huyết thanh là một dấu ấn sinh học tiên lượng tốt của 

hội chứng ống cổ tay CTS ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ MHD có sử dụng lại quả lọc hệ số siêu lọc thấp.

Từ khóa: Nồng độ prealbumin, chạy thận nhân tạo chu kỳ.
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MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ PREALBUMIN HUYẾT THANH THẤP VÀ HỘI 

CHỨNG ỐNG CỔ TAY Ở BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ

Nguyen Huu Dung, Nguyen Duc Loc, Dao Bui Quy Quyen, Nguyen Minh Tuan, 

Pham Ngoc Huy Tuan, Do Quyet & Le Viet Thang

Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc Máu

Bệnh viện Bạch Mai
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Đặt vấn đề: Ghép thận là phương pháp ưu việt trong điều trị thay thế thận suy cho bệnh thận mạn 

tính giai đoạn cuối. Tuy nhiên, biến chứng nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) là vấn đề nan giải sau ghép thận. 

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời NKTN giúp bảo vệ thận ghép và cải thiện tiên lượng sống cho bệnh nhân. 

Do đó chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Khảo sát tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ở bệnh nhân trong 3 

tháng đầu sau ghép thận”. Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu Kết quả: Nghiên cứu trên 53 

bệnh nhân (BN) sau ghép thận. Trong 3 tháng đầu sau ghép có 14 BN có NKTN (chiếm 26,4%), trong đó 5 

BN NKTN không triệu chứng (35,71%), 7 BN NKTN thấp (50,1%), 1 NKTN cao (7,14%), 1 sepsis (7,14%). 

Tác nhân gây bệnh gặp nhiều nhất là K.Pneumoniae (35,7%), 1 ca bị NKTN do nấm Candia (7,14%). Các 

yếu tố thuận lợi là giới nữ, thời gian lưu sonde JJ kéo dài. Kết luận: NKTN là một biến chứng có thể gặp sau 

ghép thận đặc biệt không triệu chứng nên dễ bị bỏ sót. Tác nhân gây bệnh hay gặp nhất là K.Pneumoniae. 

Thời gian lưu sonde JJ kéo dài là một yếu tố thuận lợi dẫn tới NKTN. Việc tầm soát NKTN sau ghép đơn giản 

nhưng quan trọng để phòng ngừa biến chứng sepsis nặng.

Từ khóa: Tình trạng nhiễm khuẩn, bệnh nhân ghép thận, biến chứng nhiễm khuẩn tiết niệu.
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KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở BỆNH NHÂN 

TRONG 3 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN

1 2Mai Thị Hiền , Đỗ Gia Tuyển
1Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai

2Bộ môn Nội Đại học Y Hà Nội

Mục tiêu: Khảo sát một số chỉ số điện sinh lý tổn thương thần kinh ngoại vi (TKNV) ở bệnh nhân suy 

thận mạn (STM) thận nhân tạo (TNT) chu kỳ và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tổn thương TKNV. Đối 

tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang, 131 bệnh nhân STM giai đoạn cuối lọc máu 

chu kỳ và 56 người khỏe mạnh được đo dẫn truyền thần kinh các dây thần kinh mác, chày, hiển ngoài, trụ, 

giữa. Kết quả: Bất thường về các chỉ số điện sinh lý gặp ở 97,7% số bệnh nhân, hay gặp nhất là giảm tốc độ 

dẫn truyền dây thần kinh mác 65,6%; giảm tốc độ dẫn truyền dây thần kinh chày 65,6%; giảm biên độ đáp 

ứng dây trụ vận động 43,5%, giảm tốc độ dẫn truyền cảm giác dây giữa 42% và giảm tốc độ dẫn truyền dây 

hiển ngoài 35,4%. Có mối liên quan giữa chỉ số điện sinh lý với tuổi, Hb, albumin máu, β -microglobulin 2

máu và chỉ số Kt/V, p<0,05. Kết luận: Tổn thương TKNV ở bệnh nhân STM TNT chu kỳ có tỷ lệ rất cao. Cần 

điều trị thiếu máu, bù albumin, tăng hiệu quả lọc để hạn chế tổn thương thần kinh ngoại vi.

Từ khóa: Suy thận mạn, thận nhân tạo chu kỳ, điện thần kinh.

KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN SINH LÝ TỔN THƯƠNG 

THẦN KINH NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ

Nguyễn Thị Thu Hải, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Lê Việt Thắng, Lê Quang Cường

Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu

Bệnh viện Bạch Mai



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Đặt vấn đề: Cường cận giáp thứ phát là biến chứng có thể gặp ở tất cả bệnh nhân suy thận mạn giai 

đoạn cuối. Khác với các phương pháp điều trị thay thế khác, ghép thận giúp cải thiện trực tiếp lên các yếu tố 

khởi phát cường cận giáp, đó là giảm bài tiết phospho niệu và giảm sản xuất vitamin D. Quá trình ổn định 

chức năng tuyến cận giáp sau ghép biểu hiện bằng những biến đổi mới trong chuyển hóa calci, phospho. 

Điều này đặt ra những thách thức trong theo dõi và kiểm soát chức năng tuyến cận giáp sau ghép thận. 

Phương pháp: kết hợp tiến cứu và hồi cứu, theo dõi dọc 82 bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai 

trong thời gian 10/2016 – 10/2017. Kết quả: Nồng độ PTH giảm nhanh nhất trong tuần đầu sau ghép thận 

và tiếp tục giảm có ý nghĩa sau 12 tuần ghép thận rồi duy trì ổn định. Tỷ lệ BN có nồng độ PTH đạt đích kiểm 

soát tăng dần theo thời gian sau ghép thận. Nồng độ Ca máu có xu hướng tăng dần sau ghép thận, đạt đỉnh 

vào thời điểm sau ghép thận 12 tuần. Nồng độ P máu giảm nhanh sau ghép thận, đạt ngưỡng thấp nhất vào 

thời điểm sau ghép thận 1 tuần. Nồng độ PTH sau ghép thận 12 tuần tương quan thuận với thời gian phát 

hiện BTMT và thời gian điều trị thay thế thận trước ghép, tương quan nghịch với MLCT. Kết luận: Tình trạng 

cường cận giáp còn tồn tại sau ghép thận với những đặc điểm khác biệt với cường cận giáp thứ phát do bệnh 

thận mạn. Việc theo dõi chức năng tuyến cận giáp đặc biệt quan trọng trong 12 tuần đầu sau ghép. Thời gian 

diễn biến bệnh thận mạn trước ghép ngắn và MLCT cao sau 12 tuần ghép thận là những yếu tố tiên lượng tốt 

sự phục hồi chức năng tuyến cận giáp.

Từ khóa: Tuyến cận giáp trạng, cường cận giáp thứ phát, suy thận mạn.
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ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG TUYẾN CẬN GIÁP TRẠNG 

Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU GHÉP THẬN

1,2 1,2Đỗ Gia Tuyển , Đỗ Trường Minh
1Bộ môn Nội, Đại học Y Hà Nội

2Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu

Bệnh viện Bạch Mai

Đặt vấn đề: Bệnh nhân (BN) mắc hội chứng thận hư (HCTH) thường có các đợt tái phát bệnh, dẫn 

đến nhiều biến chứng của bệnh và của thuốc điều trị. Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng (LS) và một số 

yếu tố liên quan đến tình trạng tái phát của BN mắc HCTH) nguyên phát. Đối tượng và phương pháp nghiên 

cứu (NC): NC mô tả cắt ngang trên 166 BN trưởng thành (>16 tuổi) mắc HCTH nguyên phát có đợt tái phát 

tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019. Kết quả: Tuổi trung bình vào viện là 31,83 ± 

12,99 tuổi (16 - 68 tuổi). Tỷ lệ Nam/Nữ: 1,91/1. Thời gian mắc HCTH trung bình là 54,5 ± 59,7 tháng (từ 2 

tháng đến 30 năm). Tỷ lệ BN bị tái phát trong vòng 5 năm sau khi phát hiện HCTH là 67,5%. Có 72,3% BN bỏ 

điều trị, 27,7% số BN không bỏ điều trị nhưng vẫn tái phát bệnh. 78,2% tái phát trong vòng 2 năm đầu sau bỏ 

thuốc. Thuốc điều trị trước khi tái phát: 43,5% dùng corticoid đơn thuần; 56,5% kết hợp Corticoid với các 

thuốc UCMD khác. Số BN đạt đáp ứng hoàn toàn với điều trị trước đó là 78,9%, và 21,1% đáp ứng một phần. 

Số lần tái phát trung bình: 1,76 ± 1,278 lần (từ 1 đến 10 lần), 57,9% số BN là tái phát lần đầu. Trong số 44 

BN được sinh thiết thận: thay đổi cầu thận tối thiểu chiếm tỷ lệ cao nhất 67,4%, bệnh cầu thận màng, xơ hóa 

cầu thận ổ cục bộ và viêm cầu thận màng tăng sinh chiếm tỷ lệ lần lượt là 11,6%, 9,3% và 9,3%. Tỷ lệ đáp 

ứng điều trị hoàn toàn của thể thay đổi cầu thận tối thiểu là 65,5% cao hơn có ý nghĩa thống kê so các thể 

khác. Kết luận: Khoảng 2/3 số BN người lớn mắc HCTH nguyên phát sẽ có tái phát trong vòng 5 năm, 80% 

trong số đó tái phát trong vòng 2 năm. Hơn 70 % số BN tái phát do bỏ điều trị. 80% số BN bị tái phát có đáp 

ứng hoàn toàn trước đó, trong đó tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn của thể thay đổi tối thiểu là 65,5%, cao hơn có ý 

nghĩa thống kê so với các thể tổn thương mô bệnh học khác.

Từ khóa: Hội chứng thận hư nguyên phát, hội chứng thận hư tái phát, viêm cầu thận .

HỘI CHỨNG THẬN HƯ TÁI PHÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 

& MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

1 1 1 2Nguyễn Thị Hương , Mai Thị Hiền , Đỗ Gia Tuyển , Phạm Thị Thùy Linh
1Bệnh viện Bạch Mai

2Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Đặt vấn đề: Các yếu tố nguy cơ kết hợp với tăng huyết áp làm gia tăng đáng kể các biến chứng trên 

tim mạch. Kiểm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch là vô cùng quan trọng trong việc giảm tỷ lệ 

mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch gây nên, đặc biệt ở người bệnh có tổn thương thận 

do tăng huyết áp. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 397 người bệnh tăng huyết áp có tổn 

thương thận. Kết quả: Phần lớn bệnh nhân nghiên cứu nằm trong độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao 

(nữ > 65 tuổi chiếm 62,9 %, nam > 55 tuổi chiếm 88,2%). Các bệnh kèm theo ở các đối tượng nghiên cứu 

bao gồm: thiếu máu cơ tim cục bộ chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó đái tháo đường, suy thận, tai biến mạch máu 

não và suy tim. Thời gian điều trị tăng huyết áp trung bình là 8 năm, dài nhất là 32 năm. 57.7% bệnh nhân có 

tổn thương thận mức độ nhẹ, 42.3% bệnh nhân có tổn thương thận mức độ vừa và nặng. 50% bệnh nhân 

không được kiểm soát huyết áp tốt. Có mối tương quan giữa kiểm soát huyết áp và tiên lượng bệnh thận 

mạn. 64.6 % bệnh nhân được kiểm soát đường huyết tốt. 80% bệnh nhân không được kiểm soát rối loạn lipit 

máu tốt. Yếu tố gia đình mắc bệnh tim mạch sớm, béo phì, hút thuốc lá, uống bia rượu chiếm tỷ lệ nhỏ. Kết 

luận: Phần lớn bệnh nhân nằm trong lứa tuổi nguy cơ mắc bệnh tim mạch là yếu tố nguy cơ không thay đổi 

được. Kiểm soát huyết áp không tốt, kiểm soát rối loạn lipit máu không tốt là yếu tố nguy cơ chiếm tỉ lệ cao 

nhất ở bệnh nhân có tổn thương thận mức độ vừa và nặng. Có mối tương quan giữa việc kiểm soát huyết áp 

đến mức độ và tiên lượng bệnh thận mạn.

Từ khóa: Tăng huyết áp tổn thương thận, yếu tố nguy cơ tim mạch.
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KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN 

TĂNG HUYẾT ÁP CÓ TỔN THƯƠNG THẬN ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, 

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

1 1 1 1Đồng Văn Thành , Nguyễn Bảo Ngọc , Đồng Thị Hằng , Lê Thị Thanh Hiền
1
Khoa Khám Bệnh

Bệnh viện Bạch Mai

Đặt vấn đề: Bàng quang thần kinh có nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp rất cao do mất kiểm 

soát đi tiểu và các biện pháp thoát nước tiểu bắt buộc. Nhiễm khuẩn tiết niệu trên nhóm người bệnh này 

thường gây biến chứng đường niệu trên như trào ngược bàng quang niệu quản, viêm đài bể thận, nhiễm 

khuẩn huyết và suy thận. Góp phần trầm trọng thêm bệnh cảnh này là tỷ lệ kháng thuốc có xu hướng ngày 

một tăng do nhiễm khuẩn tái diễn nhiều lần và sự tuân thủ phác đồ điều trị kháng sinh chưa tốt. Để có bằng 

chứng khoa học, định hướng điều trị, chúng tôi nghiên cứu với mục tiêu khảo sát tỷ lệ nhiễm khuẩn và mức 

độ nhạy cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm trùng tiết niệu ở bệnh nhân bị bàng quang 

thần kinh tại trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai năm 2019. Phương pháp nghiên cứu: nghiên 

cứu bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn, điều trị tại Đơn vị tổn thương tủy sống Bệnh viện Bạch Mai từ 8/2018 

đến 4/2019 theo phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu ở bệnh nhân 

bàng quang thần kinh sau chấn thương tủy sống là 43,75%, trong đó nhiễm khuẩn tiết niệu có triệu chứng 

chiếm 26,97%. Các tác nhân gây bệnh hàng đầu là E. coli, Enterococcus sp và K.pneumoniae. Các kháng 

sinh nhóm Cephalosporin và Floruoroquinolon đang bị các chủng vi khuẩn gram âm gây nhiễm khuẩn tiết 

niệu ở bệnh nhân bàng quang thần kinh sau tổn thương tủy sống đề kháng cao. Các kháng sinh 

Carbapenem, Amikacin, Nitrofurantoin, Fosfomycin và Vancomycin còn nhạy với tỷ lệ cao. Các chủng 

Pseudomonas aeruginosa đa kháng đang gia tăng mạnh, kháng tỷ lệ rất cao 72-75% kể cả với kháng sinh 

nhóm Carbapenem. Các chủng vi khuẩn E. coli và K.pneumoniae cũng được ghi nhận gia tăng tỷ lệ tiết 

ESBL. Kết luận: Nhiễm khuẩn tiết niệu ở người bệnh bàng quang thần kinh sau chấn thương tủy sống với các 

chủng vi khuẩn phức tạp, chiếm tỷ lệ cao, trong đó nhiễm khuẩn có triệu chứng cần điều trị chiếm hơn môt 

nửa. Mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn tăng mạnh, đặc biệt chủng vi khuẩn đường ruột tiết 

ESBL. 

Từ khóa: Nhiễm trùng tiết niệu, bệnh bàng quang thần kinh, Pseudomonas aeruginosa.

1 2 1Đỗ Đào Vũ , Nguyễn Quang Dự , Lương Tuấn Khanh
1Bệnh viện Bạch Mai

2 Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội

TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN VÀ ĐỘ NHẠY CẢM VỚI KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN 

GÂY NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU Ở NGƯỜI BỆNH BÀNG QUANG THẦN KINH 

TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2019



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Đặt vấn đề: Bên cạnh thải ghép, khả năng sống lâu dài của thận ghép bị ảnh hưởng đáng kể bởi 

nguy cơ tái phát bệnh thận nguyên phát trên thận ghép. Tăng oxalate niệu nguyên phát là bệnh lý di truyền 

hiếm gặp, biểu hiện bằng tăng oxalate máu và oxalate niệu, dẫn đến tăng tạo sỏi thận, vôi hóa thận và suy 

thận mạn. Chẩn đoán bệnh gặp nhiều khó khăn do hạn chế trong xét nghiệm, một số trường hợp chỉ được 

chẩn đoán nhờ vào sinh thiết thận ghép. Trong báo cáo này, chúng tôi ghi nhận một trường hợp bệnh thận 

oxalate, được chẩn đoán dựa trên tình trạng suy chức năng thận ghép và sinh thiết thận ghép. Phương pháp: 

Mô tả ca bệnh. Kết quả: Một bệnh nhân nam, 32 tuổi, tiền sử nhiều sỏi thận 2 bên, đã được chẩn đoán suy 

thận mạn giai đoạn cuối và ghép thận vào 24/12/2019. Ngay sau ghép, chức năng thận của bệnh nhân trở 

về bình thường, bệnh nhân được điều trị ức chế miễn dịch duy trì đều đặn. Sau ghép thận 2 tháng, chức năng 

thận của bệnh nhân suy giảm dần, creatinine máu tăng đến 223 µmol/L. Kết quả sinh thiết thận ghép cho 

thấy tình trạng viêm ống kẽ thận mạn tính kèm lắng đọng lan tỏa tinh thể calci oxalate chủ yếu trong ống 

thận, không có bằng chứng của thải ghép cấp hay mạn tính. Đánh giá lại kết quả chụp XQ và hình ảnh thận 

nguyên thủy cho thấy những biến đổi tại xương và thận phù hợp với bệnh. Chẩn đoán bệnh thận oxalate tái 

phát trên thận ghép đã được đặt ra. Kết luận: Việc sàng lọc nguyên nhân suy thận mạn trước khi tiến hành 

ghép thận đóng vai trò rất quan trọng. Lắng đọng oxalate có thể diễn ra rất nhanh sau ghép thận, ghép gan – 

thận đồng thời là chiến lược tối ưu cho tăng oxalate niệu nguyên phát.

Từ khóa: Thận oxalate tái phát, oxalate niệu tái phát, tái phát trên thận ghép.
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CA LÂM SÀNG BỆNH THẬN OXALATE TÁI PHÁT SAU GHÉP THẬN

1,2 1,2Đỗ Gia Tuyển , Đỗ Trường Minh
1
Bộ môn Nội, Đại học Y Hà Nội

2
Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu

Bệnh viện Bạch Mai

Mục tiêu: Bước đầu đánh giá kết quả điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt thể lồi vào bàng quang 

bằng phương pháp nút mạch. Đối tượng và phương pháp: 45 bệnh nhân được chẩn đoán tăng sản lành tính 

tuyến tiền liệt thể lồi vào bàng quang và được điều trị bằng phương pháp nút mạch. Các bệnh nhân được 

theo dõi và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng và độ giảm mức độ lồi của tuyến tiền liệt vào lòng 

bàng quang sau nút mạch so với trước nút mạch. Kết quả: Nút động mạch tuyến tiền liệt dẫn đến giảm IPP 

đáng kể (16.9 ± 7.9 mm trước nút mạch và 13.2 ± 6.6 mmm ± sau nút mạch, p<0.001) (Hình 1), không có 

biến chứng. IPSS, chất lượng cuộc sống (QoL), kháng nguyên đặc hiệu cho tuyến tiền liệt (PSA) và thể tích 

tuyến tiền liệt giảm đáng kể sau nút mạch, lưu lượng dòng dòng tiểu tối đa (Qmax) tăng có ý nghĩa sau nút 

mạch. Có một mối tương quan đáng kể giữa sự giảm IPP và sự giảm IPSS (r = 0.628, p = 0.001). Kết luận: 

Bệnh nhân giảm IPP đáng kể cũng như cải thiện triệu chứng đáng kể sau nút mạch, và những sự cải thiện 

này có mối tương quan chặt chẽ.

Từ khóa: Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, lồi vào bàng quang, nút động mạch tuyến tiền liệt.
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BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHÁC

Đặt vấn đề: Dị vật bã thức ăn (Phytobezoar) được cấu tạo chủ yếu là các chất xơ của thức ăn, 

thường được hình thành và phát hiện ở dạ dày, có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp. Ở những nước 

đang phát triển, việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc nhiều vào chi phí, hiệu quả và tính sẵn có. 

Phương pháp: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hồi cứu trên những bệnh nhân được cắt khối dị vật bã thức ăn 

qua nội soi bằng thòng lọng tự thiết kế. Số liệu thu thập trên nhóm bệnh nhân được làm thủ thuật tại khoa 

Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bạch Mai, từ năm 2013 đến 2019. Dụng cụ cắt khối dị vật do chúng tôi tự tạo 

có ưu điểm nổi trội hơn so với những thòng lọng hiện có trên thị trường đó là khả năng điều chỉnh độ rộng, giá 

thành thấp, đơn giản và dễ sử dụng. Dụng cụ này gồm có một dây thép mỏng và một ống nhựa nhỏ có độ 

linh động tốt, thuận lợi trong thao tác thủ thuật; tổ hợp dây này được đưa qua kênh thủ thuật của máy nội soi. 

Thông tin mỗi bệnh nhân được lưu trong hồ sơ. Sau khi cắt khối bã thức ăn, bệnh nhân được kiểm tra lại bằng 

nội soi vào ngày hôm sau và theo dõi trong một tuần sau đó. Kết quả: Trong số 97 bệnh nhân đã thu thập, tỉ 

lệ bệnh nhân nữ chiếm 59%. Phân bố vị trí cục bã thức ăn như sau: dạ dày (74%), tá tràng (21%) và đầu trên 

hỗng tràng (5%). Khối bã thức ăn ở tá tràng và hỗng tràng đều gây tắc ruột; đường kính trung bình của khối 

bã là 4.6 (1.6) x 3.9 (1.2) x 3.3 (1.2) cm. Tỉ lệ thành công sau một lần cắt và hai/ba lần cắt tương ứng là 96% 

và 4%. Chi phí trung bình tiền dụng cụ cho mỗi bệnh nhân là khoảng 50.000 (20.000 – 100.000) đồng. Thời 

gian trung bình cho mỗi lần làm thủ thuật là 30 (15 – 60) phút. Có hai ca biến chứng, gồm một ca tắc ruột do 

cục bã thức ăn trôi xuống ruột non sau cắt và một ca cắt vào niêm mạc dạ dày nhưng không gây thủng. Kết 

luận: Cắt khối dị vật bã thức ăn qua nội soi bằng dụng cụ tự tạo của chúng tôi là phương pháp an toàn, có chi 

phí-hiệu quả cao.

Từ khóa: Dị vật bã thức ăn, Phytobezoar.
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