
 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ngày 16/11/2017, Bệnh viện Truyền máu – 

Huyết học (BV.TMHH) công bố đã thực hiện thành 

công ca ghép tế bào gốc (TBG) tạo máu từ máu ngoại vi 

không cùng huyết thống đầu tiên tại Việt Nam. 

Với vai trò là bệnh viện đầu ngành ở khu vực phía 

Nam, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (BV.TMHH) 

đã triển khai thành công kỹ thuật dị ghép tế bào gốc tạo 

máu (ghép đồng loại) từ năm 1995. Tuy nhiên, vấn đề khó 

khăn là nhiều trường hợp người bệnh không tìm được 

người cho tế bào gốc phù hợp HLA đồng huyết thống. 

Trong khi đó, cho đến nay, tại Việt Nam vẫn chưa có 

Ngân hàng tế bào gốc từ nguồn người hiến tình nguyện. 

Do đó, một số trường hợp người bệnh phải ra nước ngoài 

để tìm nguồn tế bào gốc phù hợp.  

Nhằm mở rộng nguồn tìm kiếm mẫu tế bào gốc 

phục vụ cho việc điều trị bằng phương pháp ghép tế bào 

gốc tạo máu, BV.TMHH đã làm việc với một số đối tác là 

các Ngân hàng tế bào gốc lớn ở nước ngoài, trong đó có 

Trung tâm ghép Tzu Chi (Đài Loan). Trung tâm ghép Tzu 

Chi (Đài Loan) là một trong những Trung tâm lưu trữ tế 

bào gốc lớn nhất ở Châu Á. Trung tâm này 

đã cung cấp tế bào gốc cho các cơ sở điều trị 

ở 30 quốc gia trên thế giới với tổng số người 

bệnh được nhận tế bào gốc là 4.498 người. 

Nhận thấy đây là một đối tác phù hợp và 

tiềm năng nên ngày 15/04/2016, BV.TMHH 

đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với 

Trung tâm ghép Tzu Chi. Theo thỏa thuận, 

TIN TỨC & SỰ KIỆN 
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Trung tâm Tzu Chi sẽ thực hiện xét nghiệm 

HLA để tìm được người cho thuận hợp HLA 

hoàn toàn và cung cấp mẫu tế bào gốc cho 

BV.TMHH thực hiện kỹ thuật ghép đồng loại. 

Diễn tiến cuộc ghép được theo dõi sát 

bởi đội ngũ chuyên gia có hơn 20 năm kinh 

nghiệm ghép tế bào gốc tạo máu của 

BV.Truyền máu - Huyết học. Hiện tại, người 

bệnh đã bước sang ngày thứ 57 của quá trình 

ghép, sức khỏe  anh Q.D.A dần ổn định, kết 

quả xét nghiệm xác định tỉ lệ mọc mảnh ghép 

(Chimerism) cho thấy 100% tế bào là của người 

hiến tặng tế bào gốc.  

Ca ghép tế bào gốc tạo máu từ máu ngoại 

vi không cùng huyết thống đầu tiên tại Việt Nam 

do Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM 

thực hiện đã thành công. Đây là một bước tiến 

vượt bậc trong công tác điều trị, mở ra hướng đi 

mới và hi vọng chữa khỏi bệnh cho người bệnh 

mắc các bệnh lý ác tính không tìm được người 

cho tế bào gốc cùng huyết thống phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI NHỚ HỢP TÁC“Về nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc  

giữa Lifebank Japan, INC và bệnh viện Truyền máu - Huyết học” 

 Sáng ngày 07/11/2017, tại Hội trường lầu 4 Bệnh viện Truyền máu 

– Huyết học đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác “Về nghiên cứu ứng dụng 

tế bào gốc giữa Lifebank Japan, INC và bệnh viện Truyền máu - Huyết 

học” với mục tiêu: 

- Chuyển giao kỹ thuật phân lập tế bào gốc trung mô - 

Mesenchymal Stem cells (MSC) từ bánh nhau. 

- Nghiên cứu, xác định các yếu tố ô nhiễm môi trường qua nghiên 

cứu bánh nhau, dây rốn. 

- Nghiên cứu về Epigenome bánh nhau, dây rốn. 

- Thiết lập Ngân hàng MSC tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. 

- Tổ chức đào tạo nhân sự tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. 

- Tiếp nhận nhân sự bệnh viện gửi đến học tập tại Nhật Bản 

- Tham mưu hỗ trợ, trang bị trang thiết bị, hóa chất để bệnh viện 

thực hiện các nội dung trên. 
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 Từ ngày 23 đến 27 tháng 10 năm 2017, 

05 khoa xét nghiệm: Huyết sinh học, Giải phẫu 

bệnh, Miễn dịch, Sàng lọc máu, Di truyền học 

phân tử  thuộc Bệnh viện Truyền máu - Huyết 

học đã hoàn thành việc tái đánh giá công nhận 

Hệ thống phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn 

ISO 15189:2012. 

 

 

 

 

   

ISO 15189:2012 là tiêu chuẩn quốc tế quy 

định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với 

các phòng xét nghiệm y tế, góp phần quan trọng 

hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và đưa ra hướng 

điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh 

     Tháng 10/2016, Bệnh viện Truyền máu -  

Huyết học đã vinh dự đón nhận chứng chỉ công 

nhận ISO 15189:2012 cho tất cả các lĩnh 

vực: Huyết học – Hóa sinh – Vi sinh – Sinh học 

– Giải phẫu bệnh. Sau hơn một năm kể từ ngày 

được công nhận, tập thể cán bộ - nhân viên bệnh 

viện TMHH luôn không ngừng duy trì và cải tiến 

hệ thống nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xét 

nghiệm cung cấp cho khách hàng. 

 Kết quả tái đánh giá cho thấy Hệ thống 

QLCL phòng y tế theo ISO 15189:2012 được thiết 

lập tại bệnh viện đang được duy trì tốt và có những 

cải tiến tích cực, giúp nâng cao chất lượng và 

mang lại sự hài lòng cho khách hàng.  

      Các khoa xét nghiệm của Bệnh viện Truyền 

máu - Huyết học luôn sẵn sàng tiếp nhận các yêu 

cầu xét nghiệm của các đơn vị có nhu cầu so sánh 

liên phòng (ngoại kiểm) và xét nghiệm tham chiếu 

phục vụ cho việc xây dựng Hệ thống QLCL ISO 

15189:2012. 

 

 

 

 

  
TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu 

Ngày 21/10/2017, lần đầu tiên chương 

trình Truyền thông Giáo dục sức khỏe về bệnh lý 

Xuất huyết giảm tiểu cầu (XHGTC) được tổ chức 

tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. Với tiêu chí 

“Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh” 

,chương trình đã cung cấp các kiến thức thật sự rất 

cần thiết dành cho đối tượng là người bệnh 

XHGTC. Đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện 

truyền thông về căn bệnh này nên buổi truyền 

thông giáo dục sức khỏe đã thu hút được đông đảo 

người bệnh tham gia. 

    

 

 

 

 

Trong thời lượng 60 phút, ThS.BS.Trần 

Thị Thiên Kim (Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng 

hợp – Bệnh viện Truyền máu-Huyết học) và 

CNĐD. Đoàn Thị Phương Dung (Điều dưỡng 

trưởng khoa Dinh dưỡng-Tiết chế) đã cung cấp 

một số kiến thức cơ bản về bệnh cũng như cách 

chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. 

Rất nhiều khía cạnh từ cách điều trị, thuốc, tác 

dụng phụ của thuốc, vận động, mang thai…đã 

được các bác sĩ giải thích một cách chi tiết, cụ thể. 

TIN TỨC & SỰ KIỆN 

 

Từ ngày 12/11 – 15/11/2017, Bệnh viện 

Truyền máu – Huyết học tiếp đón chuyên gia 

APEC – Bà Veronica Anne Armstrong đến tư 

vấn xây dựng Ngân hàng máu Bệnh viện đạt 

chuẩn GMP. 
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LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM 

LẠI GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Chiều ngày 14/11/2017, tại Bệnh viện 

Truyền máu – Huyết học, GS.TS.BS Nguyễn Tấn 

Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã trao quyết 

định bổ nhiệm lại với BS.CKII Phù Chí Dũng - 

Giám đốc Bệnh viện Truyền máu – Huyết học. 

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.BS Nguyễn 

Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM gửi lời chúc 

mừng đến BS.CKII Phù Chí Dũng đã hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ trước. Đồng 

thời, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng bày tỏ sự tin 

tưởng với BS.CKII Phù Chí Dũng sẽ phát huy năng 

lực, trí tuệ, sự sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao trong nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần nâng 

cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo 

vệ sức khoẻ cho nhân dân của đơn vị. Mong muốn 

trong thời gian tiếp tục cương vị, BS.CKII Phù Chí 

Dũng cùng với ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ 

chốt Bệnh viện sẽ đoàn kết, nhất trí, phát huy những 

thành tích đã đạt được và tiếp tục nỗ lực cố gắng 

khắc phục khó khăn để giữ vững thương hiệu Bệnh 

viện là đơn vị tuyến cuối tin cậy của ngành, của 

nhân dân. 

 

 

 

 

 

 

Trong bài phát biểu, BS.CKII Phù Chí 

Dũng rất xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới tập thể cán 

bộ, viên chức của Bệnh viện đã dành cho mình sự 

tín nhiệm cao, trân trọng và ghi nhận sự tin tưởng 

của Lãnh đạo Sở Y tế, Đảng Ủy và Ban Giám đốc 

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học đã tín nhiệm 

tiếp tục giao trọng trách này. BS.CKII Phù Chí 

Dũng - Giám đốc Bệnh viện Truyền máu – Huyết 

học cam kết nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc  

nhiệm vụ được giao, hứa sẽ cùng với ban lãnh đạo 

và đội ngũ cán bộ chủ chốt bệnh viện đoàn kết xây 

dựng Bệnh viện Truyền máu – Huyết học tiếp tục 

giữ vững thương hiệu đầu ngành, xứng đáng với sự 

mong đợi của lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM. 

 

BS.CKII Phù Chí Dũng nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc 

  

 

 

Lãnh đạo Sở y tế chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám đốc bệnh viện 

Truyền máu – Huyết học và các cán bộ chủ chốt bệnh viện 

Lễ phát động Phong trào vệ sinh tay “Bảo 

vệ sự sống – Hãy vệ sinh tay” 

Ngày 16 tháng 11 Bệnh viện đã tổ chức lễ 

phát động Phòng trào vệ sinh tay với sự tham gia 

nhiệt tình, hào hứng và đầy đủ của Ban Giám đốc 

Bệnh viện, Ban phụ trách khoa phòng và hơn 200 

nhân viên y tế. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, 

Giám đốc Bệnh viện BS. CKII. Phù Chí Dũng đã 

nêu rõ tầm quan trọng của công tác vệ sinh tay 

trong công tác chăm sóc và điều trị, thông qua 

công tác vệ sinh tay theo 5 thời điểm khuyến cáo 

của Tổ chức Y tế Thế giới: 

 Trước khi tiếp xúc với người bệnh; 

 Trước khi thực hiện các thủ thuật sạch hoặc vô 

trùng; 

 Sau khi tiếp xúc với người bệnh; 

 Sau khi phơi nhiễm với máu hoặc dịch tiết; 

 Sau khi chạm vào các vật dụng xung quanh 

người bệnh; 

Sau lễ phát động, các thành viên khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn và Mạng lưới kiểm soát 

soát nhiễm khuẩn đã phối hợp cùng các khoa 

Khám bệnh và Điều trị tuyên truyền cho người 

nhà, thân nhân người bệnh về tầm quan trọng, lợi 

ích của việc rửa tay và hướng dẫn vệ sinh đúng 

cách, theo đúng thời điểm.  

Trong không khí sôi nổi, vui tươi và sự 

hào hứng của toàn thể mọi người tham gia tại lễ 

phát động, điều này thực sự mang một ý nghĩa sâu 

sắc và cách nhìn nhận đúng đắn đến toàn thể nhân 

viên y tế bệnh viện, người bệnh và thân nhân 

trong công tác vệ sinh tay. 

 
4 



 

 

BỆNH VIỆN 

TRUYỀN MÁU -

HUYẾT HỌC 

THAM GIA HỘI 

THI “ĐẶC NHIỆM 

BLOUSE TRẮNG” 

Thực hiện Kế hoạch ngày 17/4/2017 của Hội 

Y tế công cộng TP HCM; Công đoàn ngành y tế TP 

HCM; Đài Truyền hình TPHCM; Cty TNHH TM DV 

Media One Sài Gòn phối hợp đồng tổ chức hội thi “ 

ĐẶC NHIỆM BLOUSE TRẮNG” Mùa 2- Năm 2017; 

Qua đó, Bệnh viện Truyền máu-Huyết học sẽ 

thi đấu với Bệnh viện Gò Vấp và được phát sóng 

trong tập 5 “Đặc Nhiệm Blouse Trắng 2017” trên 

kênh HTV9 vào lúc 21h00 tối thứ Bày (ngày 

07/10/2017).  

Hội thi gồm có 03 phần: thể hiện tài năng, 

phần thi hiểu ý và phần xử lý tình huống. 

Trong phần thi “thể hiện Tài Năng” BV. 

Truyền máu - Huyết học đã chọn tiết mục hát múa với 

bài hát “Em ước mong sao” sáng tác Lê cát Trọng Lý 

thay cho lời ước nguyện sức khỏe của y bác sĩ gửi đến 

các bệnh nhân. 

Trong phần thi “Hiểu ý” bệnh viện Truyền 

máu- Huyết học đã xuất sắc trả lời đúng 10/10 câu hỏi 

của Ban tổ chức đưa ra. 

Tại phần thi “Xử lý tình huống”, Bệnh viện 

Truyền máu – Huyết học đã được khách mời Diễn viên 

Lê Dương Bảo Lâm đóng vai người chồng của Điều 

dưỡng, khách mời đã gây khó từng tình huống khiến 

Đội thi nhiều lần bất ngờ trước các tình huống của 

khách mời đưa ra. 

Mỗi đội chơi không chỉ hội tụ các y bác sĩ tài 

năng, bản lĩnh chuyên môn vững vàng mà còn sở hữu 

những gương mặt sáng kèm nụ cười tỏa nắng. Sự góp 

mặt của của các đội thi tại "Đặc Nhiệm Blouse Trắng - 

Mùa 2" thật sự rất đặc biệt, với những màu sắc riêng và 

tinh thần trẻ trung, năng động lẫn sự khéo léo, điềm tĩnh 

trong từng tập thi đấu. Với sự trẻ trung, vui tươi và yêu 

nghề - các y bác sĩ của BV. Truyền Máu - Huyết Học 

đã thuyết phục khán giả bằng cái tình, cái tâm của mình 

và giành chiếc vé thứ năm vào Vòng 2- Đặc Nhiệm 

Blouse Trắng 2017. 

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ 

CN. Dương Ngọc Phương Trang 
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Cùng với sự phát triển của y học 

hiện đại, xét nghiệm đóng vai trò quan 

trọng và không thể thiếu trong việc 

phát hiện, chẩn đoán, điều trị và tiên 

lượng bệnh. Không chỉ riêng Việt 

Nam mà trên thế giới, tại các bệnh 

viện, các dịch vụ xét nghiệm được 

quan tâm và đầu tư chất lượng, kỹ 

thuật cao nhằm đảm bảo cung cấp cho 

khách hàng kết quả xét nghiệm đáng 

tin cậy và nhanh chóng, hỗ trợ cho 

việc chẩn đoán và điều trị một cách 

hiệu quả. 

Tại Bệnh viện Truyền máu - 

Huyết học, chúng tôi đã xây dựng được 

6 khoa xét nghiệm với trang thiết bị 

hiện đại, không chỉ thực hiện những 

xét nghiệm thông thường trong lĩnh 

vực huyết học mà còn triển khai các 

xét nghiệm kỹ thuật cao, chuyên sâu. 

Trong đó: 

Khoa Huyết sinh học thực hiện 

các kỹ thuật xét nghiệm về Huyết học; 

Sinh hóa; Đông máu; Miễn dịch; Tủy 

đồ. 

 

Khoa Sàng lọc máu thực hiện 

xét nghiệm sàng lọc các tác nhân 

lây nhiễm qua đường truyền máu; 

Định nhóm máu; Xét nghiệm sàng 

lọc HIV, HBV và HCV bằng kỹ 

thuật  NAT cho túi máu; Xét 

nghiệm khẳng định HIV. 

 

Khoa Giải phẫu bệnh thực 

hiện các xét nghiệm giải phẫu 

bệnh liên quan đến bệnh lý huyết 

học như kỹ thuật nhuộm thường 

quy; Nhuộm Reticulin; Hoá mô 

miễn dịch; Nhuộm hoá tế bào trên 

mô tủy xương (mô tủy xương sinh 

thiết), mô hạch, mô mềm khác (da, 

cơ). 

Khoa Di truyền học phân tử thực 

hiện các kỹ thuật xét nghiệm về di 

truyền phân tử như kỹ thuật nhiễm 

sắc thể đồ; Kỹ thuật FISH (lai tại 

chỗ phát huỳnh quang); Giải trình 

tự gen chẩn đoán bệnh alpha 

thalassemia, beta thalassemia; 

Xác định đột biến alpha-

thalassemia (GAP-PCR); Xác 

định gen bệnh máu ác tính bằng 

RT-PCR; Định lượng gen bệnh 

máu ác tính bằng kỹ thuật Real 

Time PCR; Giải trình tự gen bằng 

kỹ thuật giải trình tự thế hệ 1 (cho 

mỗi đoạn gen <1kb) bao gồm các 

gen: BCR/ABL, FLT3, NPM1, c-

KIT, CEBPA, CALR,…;Phát hiện 

gen JAK2V617F trong nhóm bệnh 

tăng sinh tủy bằng kỹ thuật Allen 

– specific PCR; Xét nghiệm các 

kháng đột biến Imatinib, trong đó 

có T315I bằng kỹ thuật Allen – 

specific PCR; Xác nghiệm xác 

định mọc mảnh ghép (Chimeris 

m) bằng kỹ thuật giải trình tự gen 

thế hệ 1; Xét nghiệm DNA Huyết 

thống trên mẫu máu/ tóc/ móng. 

XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO  

ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 

(15189:2012 - 9001:2015) 

 

XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT CAO 

TS.BS Phan Nguyễn Thanh Vân 

ThS. Mai Thanh Truyền 

ThS.  Nguyễn Phương Thảo  
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Khoa Vi sinh thực hiện các 

xét nghiệm về vi sinh, vi nấm, ký 

sinh trùng, Dengue test nhanh, 

đánh giá nhiễm khuẩn bệnh viện. 

Khoa Miễn dịch thực hiện các xét 

nghiệm về miễn dịch truyền máu; 

Điện di Hemoglobin, Protein, 

kháng thể miễn dịch; Xác định 

HLA; Định lượng HBV-DNA, 

HCV-RNA, CMV-DNA; Kháng 

thể tự miễn; Đếm số lượng tế bào 

gốc CD34; Đánh giá biểu hiện 

perforin (2CD); Chẩn  đoán bệnh 

lý liên quan đến tế bào 

Plasmocyte; Chẩn đoán và phân 

loại bệnh bạch cầu cấp (20CD); 

Phân tích dấu ấn miễn dịch bằng 

Flow Cytometry 

   

       Về nhân sự, đội ngũ nhân viên 

không ngừng được nâng cao về 

chuyên môn và kỹ năng làm việc, 

hiện tại tổng số nhân sự các khoa 

xét nghiệm 96 người, trong đó: 

PGSTS: 01; TSBS/BSCKII: 05; 

ThSBS/BSCKI: 07; BS: 05; ThS: 

08; CN: 58; KTV: 12. Nhân sự 

được đào tạo nội bộ/bên ngoài 

trong và ngoài nước: ISO 15189, 

An toàn sinh học, nội kiểm/ngoại 

kiểm, đảm bảo chất lượng xét 

nghiệm; đào tạo các kỹ thuật cao 

tại các nước: Mỹ, Nhật, Pháp, Bỉ, 

Đài Loan, Singapore… 

Từ năm 2012, bệnh viện 

chúng tôi nhận thấy cần phải xây 

dựng một Hệ thống quản lý chất 

lượng chung cho toàn bệnh viện 

(bao gồm cả khối xét nghiệm) 

nhằm nâng cao 

chất lượng phục 

vụ khách hàng. 

Vào năm 2013, 

bệnh viện đã 

được chứng nhận 

Hệ thống Quản lý 

chất lượng theo 

ISO 9001:2008; 

đến năm 2016 

chúng tôi đã nâng 

cấp Hệ thống 

Quản lý chất 

lượng theo phiên 

bản mới nhất ISO 

9001:2015. Việc 

áp dụng và duy trì 

Hệ thống quản lý 

chất lượng giúp 

bệnh viện ngày càng cải tiến hơn 

nữa chất lượng cung cấp cho 

khách hàng. 

Riêng đối với các khoa xét 

nghiệm, vào năm 2015, bệnh viện 

đã tiến hành xây dựng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo ISO 

15189:2012, sau hơn 1 năm triển 

khai thực hiện vào tháng 10/2016, 

chúng tôi vinh dự nhận được 
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chứng chỉ công nhận Hệ thống 

Quản lý chất lượng phòng xét 

nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 

15189:2012 cho tất cả các lĩnh 

vực: Huyết học –Hóa sinh – Vi 

sinh – Sinh học – Giải phẫu bệnh. 

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 

15189: 2012 giúp đảm bảo cung 

cấp kết quả xét nghiệm một cách 

chính xác và tin cậy, làm cơ sở để 

thúc đẩy việc thừa nhận kết quả 

xét nghiệm giữa các cơ sở khám 

và điều trị bệnh nhân… 

      Về nội kiểm, ngoại kiểm: 

tham gia chương trình ngoại 

kiểm huyết học, miễn dịch, hóa 

sinh, vi sinh, sinh học phân tử 

với các Trung tâm kiểm chuẩn 

(Trung tâm kiểm chuẩn xét 

nghiệm TPHCM); ngoại kiểm 

với các nước: Tổ chức One 

World Accuracy của Úc, Đại 

học Tsukuba của Nhật Bản, 

Phòng xét nghiệm Pensacola 

của Mỹ, Phòng xét nghiệm bj-

diagnostik GmbH của Đức…   

Bên cạnh đó chúng tôi đã 

thành lập được một mạng lưới 

nhân viên quản lý chất lượng tại 

các khoa/phòng làm việc với tinh 

thần nhiệt tình, sáng tạo thúc đẩy 

cho việc quản lý và duy trì hệ 

thống một cách hiệu quả. 

Phương châm của bệnh viện 

Truyền máu – Huyết học chúng 

tôi là luôn phát triển, luôn phấn 

đấu tiến đến một bệnh viện đạt 

tiêu chuẩn không chỉ trong nước 

mà cả trên thế giới, đảm bảo cả 

chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 

của người bệnh. 

Việc đạt được chứng nhận 

Hệ thống Quản lý chất lượng 

phòng xét nghiệm theo tiêu 

chuẩn ISO 15189:2012 giúp 

bệnh viện chúng tôi khẳng định 

hơn nữa về chất lượng dịch vụ 

xét nghiệm tại bệnh viện. Quý 

bệnh viện có nhu cầu thực hiện 

so sánh liên phòng, xét nghiệm 

tham chiếu vui lòng liên hệ 

chúng tôi. 

Thông tin liên hệ: 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – ĐT: (028) 39571342 (ext: 138) 

Email: quanlychatluongbvtmhh@gmail.com 

Website: www.bthh.org.vn 
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Nửa đêm 20/9, túi tế bào gốc từ Đài Loan 

vượt hành trình 15 giờ về đến TP HCM để ghép 

cho chàng trai ung thư máu. 

Cách đây hơn 7 tháng, nam nhân viên ngân 

hàng 25 tuổi tại Cà Mau phát hiện nhiều đám xuất 

huyết trên da, khi va chạm bàn ghế có những vết 

bầm bất thường. Ngày 15/5, bệnh nhân được chẩn 

đoán mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy mono bào 

(JMML). Đây là một bệnh máu ác tính hiếm gặp, 

tiên lượng rất xấu, thời gian sống trung bình 20-30 

tháng. Ghép tế bào gốc là phương pháp duy nhất có 

thể chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên xét nghiệm HLA của 

người chị gái duy nhất kết quả lại không phù hợp.  

 

Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện 

Truyền máu - Huyết học TP HCM cho biết bệnh 

viện đã gửi mẫu của bệnh nhân để tìm người hiến tế 

bào gốc không cùng huyết thống tại Trung tâm Tzu 

Chi, Đài Loan. May mắn sau 6 tuần rà soát, ngân 

hàng tế bào từ Đài Loan báo có người cho phù hợp 

HLA 10/10. Người hiến tặng thiện nguyện là nam 

giới 37 tuổi, cùng cân nặng 79 kg và cùng nhóm máu 

A với bệnh nhân. Các bác sĩ bắt đầu gấp rút bước 

vào hành trình tiếp nhận tế bào cho ca ghép đầu tiên 

Việt Nam. 

"Tế bào gốc đòi hỏi phải lấy về ghép tươi 

ngay, chỉ bảo quản tối đa 3 ngày chứ không trữ đông 

được, nếu không phối hợp nhịp nhàng đôi bên thì 

tính mạng bệnh nhân sẽ nguy kịch", bác sĩ Dũng 

chia sẻ. Để chuẩn bị truyền tế bào gốc, bệnh nhân 

phải được truyền thuốc trước trong 7 ngày, mục đích 

tiêu diệt tế bào ác tính trong cơ thể. Việc truyền 

thuốc diệt tủy này khiến ê kíp đứng trước nguy cơ 

là nếu đến ngày dự 

kiến ghép mà không 

có tế bào gốc thì 

người bệnh có thể tử 

vong. 

"Nhiều lo 

lắng đặt ra, chẳng 

hạn lỡ đến ngày cho 

tế bào gốc mà người 

hiến bị bệnh, gặp sự 

cố hoặc đổi ý không 

chịu hiến thì phải 

làm thế nào, trong 

khi bên này bệnh 

nhân đã truyền 

thuốc diệt tủy để chờ 

đợi", bác sĩ Dũng 

nhớ lại. Bệnh viện 

đã chọn thêm 2 

người hiến có tỷ lệ thuận hợp ít hơn, chỉ 9/10 từ phía 

Đài Loan để dự bị, sẵn sàng hiến nếu ứng cử viên 

10/10 gặp trục trặc. Bệnh nhân tại Việt Nam cũng 

được chăm sóc kỹ lưỡng, không để sốt, nhiễm trùng 

nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cuộc ghép. 

GHÉP TẾ BÀO GỐC 

Bác sĩ và bệnh nhân ở viện sẵn sàng trong tâm thế đón nhận túi tế bào 

gốc vượt đường xa về tới. Ảnh: H.H. 
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Trong thời gian bệnh nhân truyền hóa chất, 

một kíp y bác sĩ nhận sứ mệnh sang Đài Loạn nhận 

tế bào gốc. Hành trình xa xôi gồm nhiều chặng 

đường, di chuyển nhiều phương tiện như máy bay, 

ôtô, tàu tốc hành... Kế hoạch được bàn bạc chi tiết, 

cân nhắc phương tiện an toàn nhất cho từng chặng, 

phương án dự phòng khi gặp sự cố ngoài mong đợi 

như thiên tai, thời tiết xấu, trễ tàu xe... Tiến độ di 

chuyển túi tế bào gốc được cập nhật liên tục.  

 

 

 

21h đêm 20/9, một kíp bác sĩ từ bệnh viện 

khởi hành ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón túi tế bào 

gốc. Kíp bác sĩ và bệnh nhân ở viện sẵn sàng trong 

tâm thế đón nhận. 22h35, thủ tục thông quan tại sân 

bay hoàn tất với sự trợ giúp đặc biệt của nhiều cơ 

quan chức năng. Chưa đầy một giờ sau, thùng tế bào 

gốc về tới bệnh viện sau hành trình kéo dài 15 tiếng 

từ Đài Loan. 23h30 ngày 20/9, từng dòng tế bào gốc 

sau khi kiểm tra đã được truyền thẳng vào cơ thể 

bệnh nhân, đánh dấu ca ghép tế bào gốc tạo máu từ 

máu ngoại vi không cùng huyết thống đầu tiên của 

Việt Nam. 

Theo bác sĩ Phù Chí Dũng, trước đây khi 

không tìm được người hiến phù hợp trong gia đình, 

nhiều bệnh nhân phải ra nước ngoài để tìm nguồn tế 

bào gốc. Chi phí ghép tại Singapore gấp 10 lần Việt 

Nam, Đài Loan gấp khoảng 5 lần. Bệnh viện nghĩ 

đến giải pháp tìm nguồn hiến tặng từ nước ngoài để 

đáp ứng mong mỏi chữa trị trong nước của người 

bệnh và quyết định chọn ngân hàng Tzu Chi của Đài 

Loan. Người Đài Loan có dòng máu phù hợp cao 

với người Việt. Trung tâm lưu trữ tế bào gốc hàng 

đầu châu Á này đã cung cấp cho các cơ sở điều trị ở 

30 quốc gia trên thế giới với tổng số người bệnh 

được nhận tế bào gốc là 4.498 người.  

Tổng chi phí đợt ghép tế bào gốc tại Việt 

Nam là 847 triệu đồng, bảo hiểm y tế chi trả 530 

triệu. Các chi phí tại Đài Loan tốn hơn 15.500 USD 

do Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM hỗ 

trợ. Dù người cho tế bào gốc là thiện nguyện hoàn 

toàn miễn phí nhưng phải tốn nhiều chi phí xét 

nghiệm sàng lọc.  Thành công của ca ghép mở ra cơ 

hội hợp tác với các ngân hàng tế bào gốc trên thế 

giới để tìm nguồn hiến phù hợp cho người Việt 

Nam, tạo nền tảng thành lập hệ thống hiến tế bào 

gốc quốc gia tại Việt Nam. 

Gần hai tháng sau ghép, sức khỏe bệnh nhân 

ổn định, kết quả xét nghiệm xác định tỷ lệ mọc 

mảnh ghép cho thấy 100% tế bào là của người hiến 

tặng tế bào gốc. "Người anh từ phương xa đã cho tôi 

cơ hội sống lần hai để tiếp tục các giấc mơ còn dang 

dở. Tôi chỉ mong được gặp anh một lần để nói lời 

cảm ơn", bệnh nhân xúc động chia sẻ. Theo nguyên 

tắc người hiến và người nhận không biết mặt nhau. 

Đây là ca ghép tế bào gốc không huyết thống đầu 

tiên ở Việt Nam, cũng là lần đầu tiên tế bào gốc 

được một người ở nước ngoài cho và vận chuyển về 

Việt Nam ghép cho bệnh nhân.  

Bệnh nhân đang được ghép tế bào gốc nhận từ 

Đài Loan. Ảnh: H.H. 

Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị 

triệt để nhất, là cơ hội duy nhất giúp bệnh nhân 

máu ác tính cũng như lành tính có thể khỏi bệnh và 

trở về cuộc sống bình thường. Năm 1995, Bệnh 

viện Truyền máu - Huyết học TP HCM thực hiện 

ca ghép tủy xương đầu tiên Việt Nam. Nam bệnh 

nhân sau khi hồi phục đã quay trở lại với công việc, 

lập gia đình, sinh 2 con khỏe mạnh. Năm 2002, 

bệnh viện thực hiện ca ghép máu cuống rốn đầu 

tiên Việt Nam. Tháng 4/2013, ca dị ghép nửa thuận 

hợp HLA đầu tiên thành công.  

Theo Lê Phương/ Báo Vnexpress 
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Thiếu máu thiếu sắt là bệnh lý rất phổ biến 

trên thế giới, gặp ở mọi vùng miền, tuy nhiên gặp 

tỷ lệ cao ở các nước nghèo. Bệnh có thể gặp ở mọi 

lứa tuổi và ở cả hai giới nhưng phụ nữ độ tuổi sinh 

đẻ và trẻ em chiếm tỷ lệ cao hơn. 

I. Tổng quan 

 Sắt là một trong những chất vi lượng có vai 

trò quan trọng bậc nhất có mặt trong hầu hết các tổ 

chức của cơ thể như: trong hemoglobin (Hb), 

myoglobin và một số enzyme. Sắt tham gia vào các 

quá trình chuyển hoá như vận chuyển oxy, tổng hợp 

DNA, vận chuyển electron… 

 Thiếu máu thiếu sắt khi nồng độ sắt trong cơ 

thể thấp hơn bình thường. 

 Hội chứng thiếu 

máu được định nghĩa là 

một sự giảm sút khối 

lượng hồng cầu trong tuần 

hoàn, tùy thuộc tuổi và 

giới tính, theo WHO thiếu 

máu khi: 

o Hb<11g/dL ở phụ 

nữ có thai 

o Hb<12g/dL ở phụ 

nữ (≥ 15 tuổi) 

o Hb<13g/dL ở nam 

(≥ 15 tuổi) 

o Hb<12g/dL ở trẻ 

6-14 tuổi 

o Hb<11g/dL ở 

trẻ<6 tuổi 

II. Nguyên nhân thiếu sắt:  

Có nhiều nguyên nhân gây ra thiếu sắt và được 

phân loại theo các nhóm như sau: 

 Cung cấp thiếu sắt:  

o Trẻ nuôi bằng sữa bò, trẻ không đựợc ăn dặm 

hợp lý 

o Sai lầm về dinh dữơng, thiếu thức ăn nguồn 

gốc động vật 

o Trẻ sinh non, sinh đôi, sinh thiếu tháng, thiếu 

lượng sắt dự trữ 

o Ăn kiêng 

 Tăng nhu cầu sắt: Trẻ em tuổi dậy thì, phụ nữ 

thời kỳ kinh nguyệt, phụ nữ có thai, cho con bú…; 

 Giảm hấp thu sắt:  

o Bệnh lý mạn tính đường tiêu hóa: viêm dạ 

dày, viêm ruột; cắt đoạn dạ dày, ruột; tiêu chảy kéo 

dài; hội chứng kém hấp thu… 

o Do ăn một số thức ăn làm giảm hấp thu sắt 

như tanin, phytat trong chè, cà phê; nước uống có 

ga... 

 Mất máu cấp tính hay mạn tính 

o Xuất huyết tiêu hóa, trĩ…  

o Nhiễm giun móc 

o Rong kinh, cường 

kinh 

o Tan máu trong lòng 

mạch: Bệnh đái huyết sắc tố 

kịch phát ban đêm. 

 Rối loạn phân phối sắt 

: tình trạng viêm nhiễm hoặc 

ung thư 

 Không rõ nguyên 

nhân: thường gặp ở phụ nữ trẻ 

18-25 tuổi 

III. Triệu chứng của 

bệnh thiếu máu, thiếu sắt 

 Người bị bệnh thiếu 

máu, thiếu sắt thường có triệu 

chứng da xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt, lưỡi nhợt, 

nhẵn do mất hoặc mòn gai lưỡi, lông, tóc, móng khô 

dễ gãy. Bản thân người bệnh cảm thấy mệt mỏi, hoa 

mắt chóng mặt khi thay đổi tư thế, tức ngực, giảm 

khả năng hoạt động thể lực và trí lực.  

 Về mặt triệu chứng lâm sàng, bệnh thiếu máu 

thiếu sắt diễn biến từ từ qua 3 giai đoạn: 

o Giai đoạn 1: Chỉ giảm sắt dự trữ nên người 

bệnh chưa bị thiếu máu, thường có một số triệu 

chứng của nguyên nhân gây thiếu sắt.  

BỆNH LÝ HUYẾT HỌC 
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o Giai đoạn 2: Đã cạn sắt dự trữ và giảm sắt vận 

chuyển, người bệnh chưa có biểu hiện rõ tình trạng 

thiếu máu, có triệu chứng của nguyên nhân gây thiếu 

sắt; bắt đầu có triệu chứng của thiếu sắt như: Mất tập 

trung, mệt mỏi…. 

o Giai đoạn 3: Thiếu máu và thể hiện là có cả 

triệu chứng của thiếu máu và thiếu sắt. Tuy nhiên, 

ranh giới giữa các giai đoạn không rõ ràng. 

IV. Xét nghiệm 

 Xét nghiệm xác định mức độ và tính chất 

thiếu máu: Số lượng hồng cầu, lượng huyết sắc tố và 

tỷ lệ hematocrit giảm, hồng cầu nhỏ, nhược sắc. 

 Xét nghiệm đánh giá mức độ thiếu sắt: Sắt 

huyết thanh giảm, ferritin giảm, transferrin tăng; khả 

năng gắn sắt toàn thể tăng; độ bão hòa transferrin 

giảm. 

 Một số xét 

nghiệm tìm nguyên 

nhân: Soi dạ dày, soi đại 

tràng, siêu âm ổ bụng, 

tìm ký sinh trùng đường 

ruột (trứng giun móc 

trong phân); CD55, 

CD59 (chẩn đoán bệnh 

đái huyết sắc tố kịch phát 

ban đêm), 

V. Chẩn đoán 

Dựa vào 

 Triệu chứng lâm 

sàng; 

 Triệu chứng xét 

nghiệm: 

o Tổng phân tích tế bào máu: Thiếu máu hồng 

cầu nhỏ nhược sắc. 

o Sinh hóa máu: Ferritin < 30ng/mL và hoặc độ 

bão hòa transferrin < 30%. 

VI. Điều trị 

 Hạn chế truyền máu, chỉ truyền máu trong 

trường hợp thiếu máu nặng, mất bù. 

 Tìm nguyên nhân và giải quyết nguyên nhân 

o Cung cấp đầy đủ sắt cho phụ nữ mang thai, 

cho con bú; trẻ em thiếu tháng, sinh đôi. 

o Tẩy giun 

o Ngăn chặn xuất huyết: đường tiêu hóa, đường 

sinh dục… 

 Bổ sung các dạng chế phẩm sắt bằng truyền 

tĩnh mạch hoặc dung dịch uống, viên nén, khuyến 

khích sử dụng thuốc bổ sung sắt dạng uống. Chỉ định 

sử dụng sắt đường truyền tĩnh mạch trong các trường 

hợp: 

o Thiếu máu thiếu sắt nặng, rất nặng; 

o Cơ thể không hấp thu được sắt khi dùng dạng 

uống: Cắt đoạn ruột, dạ dày, bệnh bẩm sinh;      

***Các chế phẩm thuốc bổ sung sắt dạng uống: 

Ferrous sulfate; ferrous gluconate; ferrous 

fumarate; 

 Liều lượng: 4-6mg sắt/kg/ngày; 

 Thời gian dùng thuốc: 3 tháng đến 12 tháng. 

Lưu ý: Thuốc hấp thu tốt nhất khi uống vào lúc 

đói, tuy nhiên nếu bị kích ứng dạ dày thì có thể uống 

trong lúc ăn. Phân có màu đen, bón (không phải do 

xuất huyết tiêu hóa). 

 Điều chỉnh chế độ ăn giàu sắt 

và bổ sung thêm vitamin C hoặc uống 

thêm nước cam, chanh để tăng khả 

năng hấp thu sắt. 

 Chế độ ăn nhiều gan, huyết, 

thịt bò, sò huyết, củ dền, rau xanh 

đậm như rau muống, rau ngót, bó xôi, 

súp lơ xanh 

 Không uống nước trà. 

Phòng ngừa thiếu máu thiếu sắt: 

 Giáo dục sức khỏe, giáo dục 

dinh dưỡng 

 Cho trẻ bú sữa mẹ, ăn thêm từ 

tháng thứ 6 đủ chất 

 Chế độ ăn đầy đủ, thức ăn giàu 

sắt cho bà mẹ đang mang thai 

 Trẻ sinh non, thiếu sữa mẹ: dùng sữa, thức ăn 

có bổ sung sắt 

 Điều trị dự phòng bằng chế phẩm sắt 

 Điều trị nguyên nhân làm giảm hấp thu sắt, 

giun sán, tiêu chảy… 

ThS.BS Bùi Thị Vạn Hạnh  
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ái phát và kháng trị của bạch cầu cấp, 

bạch cầu mạn và lymphôm non-

Hodgkin dòng B cho đến nay vẫn còn 

là thách thức đối với y học. Liệu pháp 

nhắm trúng đích trong điều trị ung thư (như imatinib) 

đã được xem là một phương pháp điều trị hiệu quả 

bằng cách sử dụng hệ thống miễn dịch tế bào của 

bệnh nhân tiêu diệt các tế bào ác tính. Nhiều liệu pháp 

điều trị ung thư khác nhau khai thác hệ thống miễn 

dịch để diệt tế bào khối u bao gồm kháng thể đơn 

dòng, điều biến miễn dịch-ức chế chốt kiểm, ghép tế 

bào gốc tạo máu và tế bào T gắn với thụ thể kháng 

nguyên khảm (CAR). Trong đó, liệu pháp tế bào T 

với thụ thể CAR (CAR-T) đã tạo ra một thụ thể hoàn 

toàn mới có thể phát hiện các tế bào ung thư đã thoát 

khỏi miễn dịch (khi mà các tế bào ung thư này không 

biểu hiện KN trên bề mặt hoặc tạo ra hóa chất trung 

gian tiêu diệt tế bào T  hoặc làm tế bào T không nhận 

diện được kháng nguyên của khối u). 

Cấu trúc và chức năng của CAR-T1 

CAR là protein khảm bao gồm phần nhận diện 

kháng nguyên ung thư (scFv) trên bề mặt và phần que 

là chuỗi phức hợp tín hiệu dẫn truyền nội bào như 

CD28/4-1BB (CD137), kết hợp với CD3-ξ để hoạt 

hóa tế bào T. CAR được mã hoá trong các vectơ virus 

và chuyển vào nhân tế bào T nên bộ gen bị thay đổi 

vĩnh viễn. Do đó, protein CAR được biểu hiện liên 

tục trong quá trình tăng sinh tế bào T. 

CAR thế hệ 1 đến 3 có phần tín hiệu nội bào được 

gắn thêm nhiều phần tử giúp tế bào T tăng độc tính, 

có khả năng tăng sinh, tiết nhiều cytokine, có tính đề 

kháng với chất ức chế của vi môi trường cục bộ của 

khối bướu và tồn tại lâu hơn trong cơ thể. CAR thế 

hệ 4 (TRUCK) mang trực tiếp cytokine và sẽ phóng 

thích ngay khi tiếp cận với tế bào ung thư, trước khi 

tế bào ung thư nhận diện được tế bào T (Hình 1). 

Hình 1. Cấu trúc và các thế hệ CAR 

Khi CAR-T tìm được tế bào ung thư nhờ sự nhận 

diện kháng nguyên của scFv, nó sẽ kích hoạt phần 

hoạt hoá gen qua cơ chế truyền tin tế bào đặc biệt, 

chuyển hoá các gen tạo độc tố, phóng thích granzyme 

tiêu huỷ tế bào ung thư và các cytokine interferon gây 

tác động mạnh trên các tế bào miễn dịch khác. Ngoài 

T 
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ra, kháng nguyên còn kích thích sự sinh sản của tế 

bào T và một số trở thành tế bào T có trí nhớ. 

Tế bào CAR-T được xem như một loại “thuốc 

sống” vì có khả năng tăng sinh, duy trì chức năng của 

tế bào T và lý tưởng là tạo ra bộ nhớ tế bào ngăn ngừa 

tái phát khối u. Khác với kháng thể đơn dòng, CAR-

T chủ động tìm tế bào ung thư để tiêu diệt nên hiệu 

năng thường cao hơn. 

Liệu pháp CTL019 trong điều trị bệnh lý máu 

ác tính dòng B 

 Trong các bệnh lý máu ác tính, CD19 biểu hiện 

ở hầu hết tế bào lympho dòng B mà không có trên tế 

bào gốc B và tương bào, nên được lựa chọn làm dấu 

ấn trong điều trị nhắm đích. Vì vậy, liệu pháp sử dụng 

tế bào CAR-T hướng CD19 (CAR-T19, CTL019) đã 

được phát triển. Quá trình điều trị CTL019 được thực 

hiện trong khoảng 10 ngày, bắt đầu bằng việc thu thập 

tế bào T của bệnh nhân, chuyển gen chứa cấu trúc mã 

hoá CTL019 vào tế bào T, sau đó, các tế bào T chứa 

CTL019 được tăng sinh ngoài cơ thể. Bệnh nhân 

được truyền trở lại các tế bào T này sau khi đã tiếp 

nhận hóa trị liệu diệt tế bào lympho. Lượng tế bào T 

được đưa vào cơ thể thay đổi tùy theo loại bệnh điều 

trị.2-4 

Porter và cộng sự đã chứng minh tế bào CTL019 

có thể tăng sinh nhanh chóng, tồn tại lâu trong cơ thể 

và có khả năng kháng khối u mạnh ở bệnh nhân bệnh 

bạch cầu mạn dòng lympho (CLL) đề kháng với hóa 

trị.3 Các nghiên cứu pha 1 đã cho thấy CAR-T19 an 

toàn và hiệu quả trên bệnh nhân lymphôm non-

Hodgkin (NHL) tái phát và kháng trị (nghiên cứu 

ZUMA-1) và bệnh nhân bạch cầu cấp dòng lympho 

(ALL) tái phát (nghiên cứu của Brentjen).5,6 

Tổng hợp kết quả của 58 nghiên cứu sử dụng 

CAR-T19 cho thấy có đáp ứng lâm sàng ở 81% bệnh 

nhân ALL, 50% bệnh nhân CLL và 40% bệnh nhân 

NHL.7 Các yếu tố có tiềm năng ảnh hưởng đến kết 

quả điều trị lâm sàng có thể là thiết kế của vectơ, các 

điều kiện trong quá trình xử lý, số lượng và chất 

lượng của tế bào CAR-T.7 Các tác dụng ngoại ý ghi 

nhận được qua các nghiên cứu bao gồm hội chứng 

phóng thích cytokine, loạn sản tế bào B, hội chứng 

phân hủy khối u và độc tính thần kinh trung ương.1 

Riêng trong nhóm bệnh Non-Hodgkin 

Lymphoma kháng trị hoặc tái phát thất bại với điều 

trị cứu vớt và không đủ điều kiện làm tự ghép thì liệu 

pháp sử dụng tế bào CAR-T đã cho kết quả khá ngoạn 

mục. Giai đoạn 1 của thử nghiệm đã xác nhận liều 

điều trị hóa trị liệu và số lượng tế bào CAR- T được 

sử dụng trong giai đoạn 2 của thử nghiệm 7. Các kết 

quả phân tích chính của thử nghiệm pha 2 ZUMA-1 

đã được báo cáo tại Hội nghị thường niên của Hiệp 

hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ năm 2017 và kết quả 

đạt được rất khả quan. Đối với 101 bệnh nhân đã được 

điều trị ORR là 82% và tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn là 

54% 7.  

Tóm lại 

Liệu pháp tế bào T với thụ thể CAR (CAR-T) đã 

tạo ra một thụ thể hoàn toàn mới có thể phát hiện các 

tế bào ung thư đã thoát khỏi miễn dịch. Đây là một 

liệu pháp miễn dịch mới trong điều trị ung thư đang 

được nghiên cứu và phát triển.  

Việc sử dụng tế bào CAR-T hướng CD19 

(CTL019) đã được đánh giá qua nhiều nghiên cứu. 

Kết quả ban đầu đã tạo ra bước đột phá với nhiều hứa 

hẹn trong điều trị các bệnh máu ác tính như ALL, 

CLL, và NHL tái phát và kháng trị sau khi điều trị 

bằng hóa trị chuẩn/liều cao hoặc ghép tế bào gốc.  
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ruyền máu là một thủ thuật đòi hỏi phải tuyệt đối an toàn, 

tuy nhiên cũng giống như nhiều thủ thuật lâm sàng khác, 

nó tiềm ẩn các nguy cơ tai biến lâm sàng. Nhiều nghiên 

cứu ghi nhận các sự cố, tai biến xảy ra ở tất cả các giai đoạn 

trong quá trình truyền máu, đặc biệt giai đoạn tiến hành truyền 

máu của Điều dưỡng. Trong bài này, chúng tôi khuyến cáo một 

số nguy cơ tai biến từ công tác truyền máu của Điều dưỡng và 

cách xử trí, phòng ngừa. 

Nguy cơ tai 

biến 

Phòng ngừa 

Tán huyết cấp 

do truyền 

nhầm nhóm 

máu 

Luôn thực hiện kiểm tra, đối chiếu: 05 đúng và thông tin túi máu trước khi truyền. 

Viết tên, tuổi, địa chỉ hoặc mã số người bệnh lên ống xét nghiệm máu ngay khi lấy mẫu máu, 

không sử dụng mẫu máu cũ thông tin không rõ ràng. 

Luôn luôn định nhóm máu và làm phản ứng chéo tại giường, ngay thời điểm trước khi truyền, 

02 người đọc. Lưu bằng chứng định nhóm máu tại giường theo quy định bệnh viện. 

 Chỉ truyền khi Bác sĩ đã đọc nhóm máu tại giường và ghi y lệnh truyền. 

 Phải theo dõi sát trong 15 phút đầu, ngừng truyền ngay và báo cáo bác sĩ khi có bất cứ 

dấu hiệu bất thường nào của người bệnh. 

Vỡ hồng cầu Để túi máu trong thùng trữ lạnh và di chuyển túi máu nhẹ nhàng khi lãnh máu, thao tác đảo 

máu đúng. 

Việc làm ấm máu phải có thiết bị đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát nhiệt độ và chống nhiễm 

khuẩn. 

Ủ ấm đoạn dây truyền đơn vị chế phẩm máu khi cần truyền nhanh và khối lượng lớn (trên 

50ml/kg/giờ ở người lớn và trên 15ml/kg/giờ ở trẻ em). Nhiệt độ ủ ấm không vượt quá 37oC 

(không ngâm túi máu trong nước quá nóng, không đảm bảo vô khuẩn). 

Không sử dụng kim truyền quá nhỏ sau đó dùng áp lực để bơm (nên sử dụng kim luồn số 

16G 18G cho người lớn, 22G 24G cho trẻ em). 

Không truyền máu qua máy truyền dịch 

Tắc mạch do 

cục máu đông 

 Đuổi “air” đúng, không để lọt bọt khí vào đường truyền tĩnh mạch, từ bỏ thao tác “thông 

kim”. 

 Phải dùng dây truyền máu, không dùng dây truyền dịch, hay rút máu và bơm trực tiếp 

bằng ống tiêm, máu luôn phải qua bộ lọc trước khi truyền.  

T 
 

CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG 
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Nguy cơ tai 

biến 

Phòng ngừa 

Sốc phản vệ  Chỉnh tốc độ chậm trong 15 phút đầu.  

 Luôn khai thác tiền sử dị ứng và chuẩn bị hộp chống sốc. 

Phù phổi cấp 
 Theo dõi sát người bệnh có nguy cơ cao. 

 Truyền đúng tốc độ y lệnh(dặn người bệnh không tự chỉnh, thực hiện đảo máu và thường 

xuyên kiểm tra lại tốc độ). 

Nhiễm trùng 

 Đảm bảo đúng kỹ thuật vô trùng khi truyền máu  

 Không để túi máu ngoài môi trường phòng bệnh quá 30’ trước khi truyền và thời gian 

truyền không quá 4 giờ (bao gồm cả thời gian tạm ngưng ) 

 Dây truyền máu không sử dụng để tiếp tục truyền dịch. 

 Không sử dụng dây truyền máu quá 12 giờ, tốt nhất mỗi dây nên sử dụng cho 01 túi máu. 

 Khi rã đông một số chế phẩm máu đông lạnh trong may rã đông dùng nước: Dùng nước 

vô khuẩn và không để và không để vị trí cắm kim truyền máu tiếp xúc trực tiếp trong 

nước. (cho vào túi không thấm nước và dựng đứng túi). 

XỬ TRÍ KHI CÓ TRIỆU CHỨNG BẤT THƯỜNG:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngưng ngay truyền máu, giữ đường truyền cấp cứu bằng NaCl 0.9%. 

 Kiểm tra lại nhóm máu người bệnh và túi chế phẩm máu. 

 Báo cáo Bác sĩ Thực hiện y lệnh, xử trí triệu chứng. 

 Theo dõi dấu sinh hiệu (mạch, huyết áp, Nhịp thở, thân nhiệt) và các dấu hiệu khác tùy theo từng trường 

hợp. 

 

ĐD.CKI Lê Thị Son 

TRẢI LÒNG VỚI NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 
 

Ngày nay con người có xu hướng đòi hỏi những điều không thể từ người thầy thuốc hay những Điều 

dưỡng viên chăm sóc sức khỏe mà ít ai biết  được những vất vả mà họ đang âm thầm chịu đựng. 

 

Nghề điều dưỡng có dễ làm ? 

“ Làm dâu trăm họ” là cách nói ví von khi người ta nói về nghề Điều dưỡng bởi tính chất công việc của 

họ là phải chăm sóc, phục vụ người bệnh một cách tận tình nhất. 

 

Điều dưỡng ngoài trình độ chuyên môn cao cần phải lắng nghe, nắm bắt những tâm tư tình cảm cũng như 

bệnh tình của bệnh nhân, bởi không người bệnh nào giống người bệnh nào buộc họ phải chịu đựng thế nên không 

có sự yêu thương con người, yêu nghề thật sự thì khó mà theo đuổi được công việc này. 

 

Mỗi người bệnh đều có tính cách khác nhau, tâm lý bị ảnh hưởng khi mang trong mình những căn bệnh 

ngoài ý muốn. Như vậy, để gần gũi và thấu hiểu tâm lý của người bệnh, biết được những điều họ muốn là điều 

không dễ dàng. 

 

            Ngoài những công việc hàng ngày như: theo dõi, thay thuốc cho bệnh nhân, nhận định tình trạng của bệnh 

nhân, ghi hồ sơ bệnh án…Điều dưỡng viên phải luôn dành thời gian thăm hỏi, an ủi gia đình bệnh nhân cũng như 

bệnh nhân yên tâm điều trị để sớm phục hồi sức khỏe. Họ yêu thương người bệnh như chính người thân trong gia 

đình của mình. 
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Ngày nay, việc quan tâm đến 

chế độ ăn uống đã trở thành thói 

quen hàng ngày của nhiều người. 

Do đó, khi bị bệnh, người bệnh 

càng quan tâm hơn đến việc ăn 

uống; trong đó có các bệnh nhân 

bệnh lý huyết học đang điều trị tại 

Bệnh viện Truyền máu -  Huyết 

học.  

Người bệnh và thân nhân của 

người bệnh đang điều trị tại đây sẽ 

được quan tâm đến vấn đề dinh 

dưỡng từ bác sĩ điều trị  và khoa 

dinh dưỡng, tiết chế…Việc ăn 

uống phù hợp với bệnh lý sẽ giúp 

người bệnh phần nào tăng cường 

hệ miễn dịch, để sẵn sàng bước 

vào các giai đoạn hóa trị liệu liều 

cao, trước khi ghép tế bào gốc… 

đồng thời việc chăm sóc dinh 

dưỡng trong suốt thời gian nằm 

viện còn giúp người bệnh nâng đỡ 

tổng trạng, hạn chế suy dinh 

dưỡng, duy trì cân nặng và nâng 

hồi phục nhanh sau hóa trị hoặc 

sau ghép tế bào gốc… 

Tuy nhiên, không phải người 

bệnh hoặc thân nhân người bệnh 

nào cũng biết cách chăm sóc dinh 

dưỡng tốt và phù hợp. Vậy chế độ 

ăn thế nào là hợp lý cho người 

bệnh mắc các bệnh lý huyết học ?  

ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN 

THỰC PHẨM 

Điều quan trọng nhất trong ăn 

uống khi nằm viện là người bệnh/ 

thân nhân người bệnh phải đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực  

 

 

 

phẩm: ĂN CHÍN, UỐNG SÔI, lựa 

chọn những thực phẩm tươi, sạch 

có nhãn hiệu uy tín và còn hạn sử 

dụng. 

ĂN CHÍN là phải sử dụng các thực 

phẩm đã được chế biến, đun, nấu 

chín kỹ, kể cả rau lá và rau củ; đối 

với trái cây, phải ưu tiên chọn loại 

có vỏ dày để đảm bảo an toàn thực 

phẩm, lưu ý trước khi ăn rửa sạch 

và gọt bỏ vỏ, nếu có thể luộc chín 

càng tốt, ví dụ như chuối luộc, trái 

cây sên đường…. 

UỐNG SÔI là sử dụng nước lọc đã 

được đun sôi để nguội và uống dần 

trong vòng 24 giờ. Sau 24 giờ nếu 

không sử dụng hết phải đổ bỏ và 

đổi nước mới. 

Nên lựa chọn các thực phẩm 

còn tươi, nguyên, không sử dụng 

thực phẩm đã bị hư hỏng, có mùi 

hôi, không nguyên vẹn như trứng 

gà, trứng vịt bị nứt, vỡ…; các thực 

phẩm bị dập, hư… Đối với các sản 

phẩm sữa hoặc chế phẩm từ sữa, 

ưu tiên loại đã tiệt trùng; nước ép 

tiệt trùng. 

Nên sử dụng sữa chua tự làm tại 

nhà từ sữa công thức để đảm bảo 

an toàn cho người bệnh. 

Lưu ý: người bệnh phải sử dụng 

các vật dụng cá nhân riêng biệt, 

các dụng cụ chứa, đựng thực phẩm 

phải luôn được sạch sẽ và là từ vật 

liệu an toàn như sứ cao cấp, inox. 

CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ CÁC 

CHẤT DINH DƯỠNG MỖI 

NGÀY 

 

 

 

 

 

 

Đảm bảo cung cấp 04 nhóm 

chất: chất đạm; chất béo; chất bột 

đường và rau củ, trái cây trong các 

bữa ăn hàng ngày, để cơ thể có đủ 

năng lượng duy trì các chức năng 

cho cơ thể. 

Nhóm chất đạm: cung cấp 

nguồn năng lượng cho cơ thể, duy 

trì và điều hòa chức năng của mô, 

nếu cung cấp không đủ đạm dễ dẫn 

đế tình trạng thiếu hụt đạm, teo cơ, 

suy dinh dưỡng, giảm albumin 

máu… Nguồn cung cấp đạm gồm 

có đạm động vật (thịt, cá, trứng, 

sữa…) và đạm thực vật (đậu hủ, 

các loại đậu). Lượng đạm hàng 

ngày theo khuyến nghị là 

1,25g/kg/ ngày ở người lớn, trừ 

người bệnh có mắc thêm bệnh lý 

suy thận thì lượng đạm sẽ giảm đi. 

 

 

 

 

DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ 
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Phải sử dụng tối thiểu 50% đạm 

có nguồn gốc động vật trong tổng 

lượng đạm của khẩu phần ăn, tuổi 

càng nhỏ tỉ lệ đạm động vật trong 

khẩu phần càng cao. 

Nhóm chất béo: được cung cấp 

chủ yếu từ các loại dầu thực vật 

như dầu hạt cải, dầu ô liu, dầu dậu 

nành, hạt hướng dương, hạt dẻ, trái 

bơ…và chất béo từ động vật như 

mỡ cá, thịt mỡ. Chất béo là nguồn 

cung cấp năng lượng dồi dào cho 

cơ thể: 1g chất béo có thể cung cấp 

9 kcal trong khi 1 g chất đạm, 1g 

chất bột đường chỉ cung cấp 4 

kcal. Ngoài ra việc cung cấp chất 

béo đầy đủ cũng giúp cơ thể hấp 

thu các vitamin tan trong dầu như 

vitamin A, D, E, K. ở người trưởng 

thành, nhu cầu hàng ngày 40 – 60g 

chất béo. 

 

 

 

 

 

 

Nhóm chất bột đường: như 

cơm, bún, bánh phở, bắp, khoai củ, 

bánh mì, ngũ cốc nguyên 

cám…Nhu cầu hàng ngày khoảng 

300 – 325g/ ngày ở người trưởng 

thành. 

 

 

 

 

 

 

Nhóm rau củ, trái cây: cung 

cấp lượng vitamin thiết yếu cho cơ 

thể như vitamin A, B, C, D, E, K 

và khoáng chất như natri, kali, 

kẽm, canxi, magie, sắt…, dù 

chiếm một lượng nhỏ trong cơ thể 

nhưng đây là những chất có vai trò 

rất quan trọng trong hoạt động của 

cơ thể. Nhu cầu sử dụng ở một 

người trưởng thành: rau 300 – 

400g/ ngày; trái cây: 100 – 200g/ 

ngày; Natri là 2.400g/ ngày.  

Bên cạnh các nhóm thực phẩm 

chính đã kể trên, cơ thể cũng cần 

cung cấp lượng chất xơ phù hợp từ 

15 – 25g/ ngày và uống đủ nước từ 

2 – 2,5l/người lớn/ ngày. 

 

 

 

 

 

 

Người bệnh phải được cung cấp 

khẩu phần ăn đa dạng, thay đổi 

thực đơn phong phú mỗi ngày để 

có thể sử dụng tất cả các nguồn 

cung cấp dưỡng chất từ nhiều loại 

thực phẩm khác nhau.  

Một vấn đề cần phải được chú 

ý là người bệnh không nên sử dụng 

các loại thực phẩm lên men, thức 

uống chứa cồn hoặc có gaz, các 

loại thực phẩm dễ gây kích ứng, 

nước khoáng… 

ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ ĂN 

THEO TRIỆU CHỨNG BỆNH 

Khi người bệnh xảy ra các triệu 

chứng như buồn nôn, nôn ói, chán 

ăn, mệt mỏi, nứt lưỡi, tăng men 

tụy, giảm albumin máu…do tình 

trạng bệnh, hoặc do tác dụng phụ 

của thuốc, hoặc do ăn uống quá 

kém, bác sĩ điều trị sẽ đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng để có kế hoạch 

can thiệp dinh dưỡng kịp thời cho 

người bệnh, giúp người bệnh 

nhanh chóng vượt qua giai đoạn 

khó khăn. 

Người bệnh và thân nhân cần 

tuân thủ chế độ ăn bệnh lý khi nằm 

viện theo hướng dẫn của bác sĩ 

điều trị, khoa Dinh dưỡng, tiết chế 

để nâng cao sức đề kháng cho cơ 

thể, góp phần hỗ trợ trong việc 

điều trị bệnh lý huyết học.  

Bên cạnh đó, người bệnh phải 

thường xuyên vận động nhẹ 

nhàng, phù hợp tình trạng bệnh để 

giúp cơ thể được vận động, tinh 

thần thoải mái hơn cũng như sẽ 

giúp việc ăn uống được ngon 

miệng hơn. 

Hãy ăn uống đúng cách để 

khỏe hơn mỗi ngày là thông điệp 

mà khoa Dinh dưỡng, tiết chế 

muốn gửi đến tất cả người bệnh 

đang điều trị tại bệnh viện Truyền 

Máu - Huyết Học. 

 

 

 

 

 

 

 

  CNĐD. Đoàn Thị Phương Dung 

Khoa Dinh Dưỡng, tiết chế 
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I. Tầm quan 

trọng của đảm bảo 

an ninh nguồn phóng 

xạ 

Trên thế giới đã 

từng xảy ra các sự cố 

nguồn phóng xạ do 

mất kiểm soát dân đến 

các tai nạn với hậu quả 

nghiêm trọng. Năm 

1996, tại Đài Loan 

phát hiện thấy 1206 

căn hộ  và một số trường học bị nhiễm chất 

phóng xạ Co-60. Nguyên nhân là do sử dụng 

thép xây dựng bị nhiễm chất  phóng xạ từ 

nguồn bị thất lạc lẫn vào phế thải kim loại. 

Khoảng 6000 người bị  chiếu xạ do sống trong 

những căn hộ bị nhiễm xạ (từ 1 đến 10 năm) 

với mức liều lớn hơn giới hạn liều đối dân 

chúng. 

Tai nạn tại Goiania, Brazil liên quan đến 

nguồn phóng xạ mất kiểm soát bị phá vỡ phải 

chi phí cho khắc phục sự cố: 20-35 triệu US$ 

và để lại hậu quả tác động về kinh tế lớn được 

đánh giá mất 10 năm để thành phố có thể phục hồi 

được về mức kinh tế trước sự cố. 

Tại Việt Nam cũng đã xảy ra nhiều sự cố mất an 

ninh dẫn đến mất nguồn phóng xạ:  Sự  cố mất nguồn 

phóng xạ tại Công ty CP xi măng Việt Trung năm 

2003; sự cố mất nguồn phóng xạ tại Nhà máy xi 

măng Sông Đà, thuộc Công ty Cổ phần xi măng 

Sông Đà năm 2006; sự cố mất nguồn phóng xạ và bị 

phá vỡ tại Viện Công nghệ Xạ hiếm (CNXH) thuộc 

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) 

năm 2006 và gần đây là các sự cố mất trộm nguồn 

phóng xạ tại Công ty TNHH APAVE châu Á - Thái 

Bình Dương (quận Tân Bình), TP HCM) năm 2014, 

tại công ty Ponima 3, Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015, 

tại Công ty Cổ phần xi măng Bắc Kạn năm 2015.  
Do đó việc tăng cường các biện pháp kiểm soát 

bảo đảm an ninh đối với các nguồn phóng xạ để 

ngăn chặn các hoạt động sử dụng vào 

mục đích xấu và ngăn ngừa các hậu 

quả có thể có do mất kiểm soát đối với 

các nguồn phóng xạ đặc biệt quan 

trọng. 

II. Công nghệ ứng dụng khóa 

từ tại Bệnh viện 

Công nghệ khóa từ được sử dụng 

rộng rãi trong 

kiểm soát hệ 

thống cửa ra 

vào. Về cơ bản 

1 hệ thống 

kiểm soát cửa 

ra vào sẽ gồm 

có các thành 

phần chính như 

sau: Bộ điều 

khiển trung 

tâm, khóa điện 

từ, đầu đọc 

thẻ/vân tay, nút 

bấm exit, nút 

thoát khẩn cấp, 

bộ lưu điện, phần mềm kiểm soát… tất cả sẽ được 

kết nối với máy tính thông qua dây mạng và dây 

điện để quản lý việc vào – ra. 

ỨNG DỤNG 

CÔNG 

NGHỆ 

KHÓA TỪ 
 

TRONG 

BẢO ĐẢM 

AN NINH 

NGUỒN 

PHÓNG XẠ 

Hình 1: Bản thiết kế mô phỏng hệ thống kiểm soát 

cửa ra vào 

 

VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ 
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Công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ tại 

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học luôn được đặt 

lên hàng đầu. Do đó, Bệnh viện đã phối hợp với 

Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân lắp đặt hệ thống 

cảnh báo an ninh đối với nguồn phóng xạ hiện 

đang sử dụng và lưu giữ tại Cơ sở chính của Bệnh 

viện. 

 

Hệ thống đảm bảo an ninh được thiết kế dựa 

trên nguyên lý của công nghệ khóa từ. Cụ thể: 

Tại khu vực cửa ra vào của nơi sử dụng nguồn 

phóng xạ được trang bị hệ thống khóa điện từ và 

bộ kiểm soát ra vào bằng lòng bàn tay. Bên trong 

phòng bảo quản nguồn xạ, được trang bị camera 

có IP hồng ngoại và đầu dò chuyển động hồng 

ngoại được kết nối với hệ thống monitor theo dõi 

và đầu ghi dữ liệu nhằm theo dõi, bảo đảm sự an 

toàn cho nguồn phóng xạ. Tại Phòng hành chánh 

của Khoa sử dụng được trang bị két sắt để bảo 

quản chìa khóa của tủ lưu giữ đầu ghi dữ liệu và 

hệ thống điều khiển trung tâm. Bên cạnh đó, việc 

bảo đảm an ninh của nguồn phóng xạ cũng được 

tăng cường qua việc trang bị hệ thống camera 

giám sát bên ngoài phòng bức xạ kết nối với hệ 

thống quản lý trung tâm. 

 

 

 

 

 

Đối với nguồn phóng xạ lưu giữ kho thì được 

bảo vệ kép bằng hệ thống khóa điện và khóa thép. 

Chìa khóa của kho lưu giữ được bảo quản trực tiếp 

bới người phụ trách an toàn bức xạ toàn Bệnh 

viện. Hệ thống khóa điện từ được kết nối với hệ 

thống điều khiển trung tâm. 

III. Lợi ích trong bảo đảm an ninh 

nguồn phóng xạ 

Ứng dụng công nghệ khóa từ giúp việc bảo 

đảm an ninh các nguồn phóng xạ tại Bệnh viện 

được hiệu quả hơn. 

Đối với nguồn phóng xạ đang sử dụng: Việc 

ra vào phòng xạ máu của nhân viên vận hành tại 

Khoa Điều chế cấp phát được quản lý bằng vân 

bàn tay, chỉ có nhân viên nào được đăng ký dấu 

vân tay mới có thể tiếp cân với nguồn phóng xạ, 

mọi sự xâm nhập trái phép sẽ được báo động qua 

hệ thống chuông và đèn chớp tại Khoa sử dụng 

cũng như tại Phòng bảo vệ của Bệnh viện; 

Đối với nguồn phóng xạ đang lưu giữ tại 

kho:Bất cứ hoạt động mở cửa nào tại kho lưu 

nguồn cũng kích hoạt hệ thống khóa từ và báo 

động chuông, đèn chớp tại nơi quản lý và phòng 

bảo vệ của Bệnh viện, đồng thời tin nhắn 

(SMS)/điện thoại từ công ty dịch vụ an ninh, bảo 

vệ chuyên nghiệp 24/24 được gửi thông tin gấp 

đến người phụ trách An toàn bức xạ tại Bệnh viện 

để xác nhận tính hợp pháp của việc ra vào. 

Người sử dụng, người phụ trách an toàn, bảo 

vệ có thể theo dõi tình trạng các nguồn phóng xạ 

cũng như được cảnh báo về an ninh của các nguồn 

phóng xạ có tại Bệnh viện giúp cho hoạt động 

quản lý về an toàn bức xạ đạt được các khuyến cáo 

theo yêu cầu Cục An toàn bức xạ, góp phần bảo 

đảm an toàn cho toàn thể nhân viên bệnh viện và 

xã hội. 

Hình 2: Sơ đồ thiết kế hệ thống an ninh nguồn phóng xạ 

 

Hình 3: Khu vực cửa ra vào và bên trong phòng chiếu xạ, két 

sắt bảo vệ 

vào 

 

Hình 4: màn hình theo dõi, tủ bảo quản hệ thống trung tâm, 

đèn, còi cảnh bảo 

vào 

 

Phòng Vật tư trang thiết bị 
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Đại hội Truyền máu – Huyết học Thành phố 

Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 26/12/1985 tại 

TP. HCM và được Hội Y học TP. Hồ Chí Minh công 

nhận theo Quyết định số 131/BCH/CK ngày 

19/02/1986 do BS. Dương Quang Trung ký đến nay 

đã hơn 30 năm. 

Trong hơn 30 năm hình thành và phát triển, 

Hội Truyền máu – Huyết học TP. Hồ Chí Minh (dưới 

đây gọi tắt là Hội) đã trải qua 6 lần Đại hội và đã có 

những đóng góp giúp cho sự phát triển của Ngành Y 

tế TP. Hồ Chí Minh.  

Với tôn chỉ hoạt 

động là tập hợp, đoàn 

kết, động viên lực lượng 

cán bộ khoa học kỹ thuật 

chuyên ngành Truyền 

máu – Huyết học thuộc 

mọi lãnh vực hoạt động 

và thuộc mọi thành phần 

kinh tế; phấn đấu học tập 

và công tác, tham gia 

xây dựng và phát triển 

khoa học kỹ thuật 

chuyên ngành Truyền máu – Huyết học; giúp đỡ lẫn 

nhau không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, 

thực hành nghề nghiệp đúng theo chuẩn mực về nghĩa 

vụ và đạo đức, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo 

vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân chống bệnh tật 

trên một nền y học tiên tiến. Không ngừng nâng cao 

trình độ chuyên môn kỹ thuật của những người làm 

công tác Truyền máu – Huyết học và thắt chặt mối 

quan hệ giữa các Hội viên trên mọi công tác huấn 

luyện chuyên khoa. Đến nay, Hội đã đạt được những 

thành tựu trong việc tổ chức thành công hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành Truyền máu – Huyết học dành cho 

bác sĩ và thân nhân bệnh nhân như Hội nghị 

Thalssemia, Hemophilia, Ghép tế bào gốc,… và đào 

tạo liên tục về lĩnh vực xét nghiệm, truyền máu. Nối 

tiếp những thành công trong hoạt động đào tạo 

chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cao “Ghép tế bào 

gốc tạo máu” cho 06 bệnh viện bạn tại Việt Nam 

như: BV Ung Thư Đà Nẵng; BV Chợ Rẫy; BV Ung 

Bướu Nghệ An; BV Bạch Mai; BV Trung Ương Huế, 

Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh. Hội phối hợp 

với Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (BV. TMHH) 

đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Ghép tế bào gốc 

tạo máu” cho 

nhóm  6 y bác sĩ 

đến từ Bệnh viện 

Calmette, 

Campuchia. Đây là 

một dấu ấn đánh 

dấu cho sự phát 

triển lĩnh vực 

Truyền máu – 

Huyết học nói 

chung và lĩnh vực 

Ghép tế bào nói 

riêng khi được các 

bạn bè Quốc tế biết đến. Mới đây, Bệnh viện Truyền 

máu – Huyết học đã thành lập Phòng khám Huyết học 

vệ tinh tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. 

Ngoài ra, Hội đã cùng Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực 
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hiện thành công ca ghép tế bào gốc máu ngoại vi tự 

thân trên người bệnh nhân bị ung thư hệ lympho vào 

tháng 07/2017. 

Về lĩnh 

vực Nghiên cứu 

khoa học, công 

trình "Đánh giá 

hiệu quả sử dụng 

chế phẩm hồng 

cầu lắng đông 

lạnh tại TP Hồ 

Chí Minh" bằng 

cách bảo quản hồng cầu bằng kỹ thuật 

đông lạnh ở -80 độ C với glycerol nồng 

độ cao, có thể lưu trữ đến 10 năm so với 

phương pháp thông thường máu chỉ có 

thể lưu được 42 ngày đã được trao giải 

thưởng KOVA về “Hạng mục kiến tạo” 

lần thứ 14 năm 2016. Đây là hạng mục 

dành cho công trình khoa học mang tính 

đột phá, đã được ứng dụng, mang lại 

hiệu quả cao về mặt kinh tế xã hội cho 

tập thể y bác sĩ bệnh viện Truyền máu 

và Huyết học TP Hồ Chí Minh. 

Đặc biệt, trong những năm gần 

đây, nhiều hội nghị mang tầm Quốc tế 

quy tụ nhiều nhà khoa học nổi tiếng 

trong và ngoài nước tham gia đã được 

tổ chức thành công, không những khẳng 

định sự phát triền của lĩnh vực Truyền 

máu – Huyết học TP. Hồ Chí Minh mà  

còn mang đến nhiều cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, 

kiến thức giúp cho việc cứu chữa bệnh nhân như Hội 

nghị Ghép tế bào gốc Việt – Pháp mở rộng, Hội nghị 

Truyền máu – Huyết học phía Nam mở rộng, Hội nghị 

APBMT. Ngoài ra, Hội cũng đồng hành cùng Bệnh 

viện Truyền máu – Huyết học trong việc đào tạo 

chuyển giao kỷ thuật Ghép tế bào gốc cho các bác sĩ 

Campuchia. 

Ngoài ra, nhiều kỹ thuật phương pháp tiên tiến 

cũng đã được triển khai thành công và tạo ra những 

bước ngoặc to lớn cho sự phát triển của lĩnh 

vực Truyền máu- Huyết học nói riêng và lĩnh 

vực Y tế nói chung. Nổi bật là Ca ghép tủy 

xương đầu tiên tại Việt Nam trên bệnh nhân 

bạch cầu mạn dòng tủy năm 1995, Ca ghép 

tế bào gốc máu ngoại vi đầu tiên tại Việt 

Nam trên bệnh nhân bệnh bạch cầu cấp dòng 

tủy 1996, Ca dị ghép tế bào gốc máu cuống 

rốn đầu tiên tại Việt Nam trên bệnh nhân 

bqch5 cầu cấp dòng lympho trẻ em năm 

2002, Ca ghép tế bào gốc 

đông lạnh đầu tiên ở Việt 

Nam năm 2005, Ca ghép 

Haplo đầu tiên tại Việt 

Nam năm 2013, Ca ghép tế 

bào gốc máu ngoại vi trên 

bệnh nhân u nguyên bào 

thần kinh nguy cơ cao đầu 

tiên tại Việt Nam năm 

2015, Ca dị ghép tế bào 

gốc máu ngoại vi không 

cùng huyết thống trên 

bệnh nhân CMML 

đầu tiên tại Việt Nam 

tháng 9/2017. 

Hơn ba mươi 

năm hình thành là 

một chặng đường khá 

dài với biết bao sự nổ 

lực của Ban chấp 

hành Hội qua các thời 

kỳ cùng các Hội viên. 

Ca ghép tủy xương 

đầu tiên ở Việt Nam 

năm 1995 

Ca ghép tế bào gốc tạo máu giữ đông lạnh 

đầu tiên ở Việt Nam năm 2005 

 

Ca ghép Haplo đầu tiên ở Việt Nam năm 

2013 

 

Ca dị ghép tế bào gốc máu ngoại vi không 

cùng huyết thống trên bệnh nhân CMML 

đầu tiên tại Việt Nam 
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BS. Nguyễn Thanh Phong 

 

1. Hemophilia là gì? 

Hemophilia là bệnh rối 

loạn đông máu. Đông máu là 

một quá trình mà qua đó máu 

thay đổi từ dịch lỏng thành trạng 

thái đặc ngăn chặn chảy máu. 

Bệnh tương đối hiếm gặp, tỷ lệ 

mắc bệnh khi sinh là 1/10.000. 

Người bệnh không chảy máu 

nhanh hơn bình thường mà là 

chảy máu lâu hơn bình thường. 

Nguyên nhân là do thiếu yếu tố 

đông máu. 

Tỷ lệ Hemophlia trong 

cộng đồng là 2/34830 người 

(tương đương 25 – 60 người 1 

triệu dân) trong đó Hemophilia 

A là chủ yếu, Hemophilia B chỉ 

chiếm 13,16%, Hemophilia thể 

nặng chiếm 25 % tổng số. Ước 

tính toàn quốc có khoảng 6.000 

bệnh nhân (2016) trong đó số 

được phát hiện và chăm sóc chỉ 

chiếm khoảng 1/10.  

Hemophilia là một căn 

bệnh suốt đời. Nhưng với sự 

điều trị thích hợp và chăm sóc 

bản thân đúng cách, hầu hết 

bệnh nhân hemophilia có thể có 

cuộc sống sinh hoạt bình 

thường. 

2. Nguyên nhân: 

Người bệnh Hemophilia 

mắc bệnh từ khi sinh ra do nhận 

gen từ bố hoặc mẹ, hoặc cả hai. 

Tuy nhiên khoảng 30% bệnh 

nhân không có tiền sử gia đình. 

Những trường hợp này được 

cho là đột biến gen bình thường 

chuyển thành gen bệnh và gen 

bệnh này lại di truyền cho thế hệ 

sau. 

Nguyên nhân gây chảy 

máu trong bệnh cảnh 

Hemophilia là thiếu hụt yếu tố 

đông máu. Các loại hemophilia 

phụ thuộc vào yếu tố đông máu 

thiếu: 

Hemophilia A: Đây là thể 

bệnh Hemophilia phổ biến nhất, 

do thiếu yếu tố đông máu VIII. 

Hemophilia B: Đây là loại 

phổ biến nhất thứ hai là do thiếu 

yếu tố đông máu IX. 

 

3. Hemophilia di truyền 

bằng cách nào? 

Mỗi người đều có hai 

nhiễm sắc thể giới tính, thừa 

hưởng một từ bố và một từ mẹ. 

Người nữ thừa hưởng một 

nhiễm sắc thể X từ mẹ và một 

nhiễm sắc thể X từ bố của 

mình. Người nam thừa hưởng 

một nhiễm sắc thể X từ mẹ và 

một nhiễm sắc thể Y từ bố của 

mình. Gen gây bệnh 

hemophilia A hoặc B nằm trên 

nhiễm sắc thể X. 

Bố mắc 

bệnh Hemophilia, mẹ không 

bệnh thì tất cả con trai không 

bệnh, và tất cả con gái mang gen 

bệnh. (trường hợp a). 

Mẹ mang gen bệnh, bố 

không bệnh thì con sanh ra, tỷ lệ 

25% con trai sẽ mắc bệnh 

Hemophilia, 25% con trai 

không bệnh, 25% con gái mang 

gen bệnh và 25% con gái không 

bệnh. (trường hợp b). 

Bố mắc bệnh Hemophilia, 

mẹ mang gen bệnh thì con sanh 

ra, tỷ lệ 25% con trai sẽ mắc 

bệnh Hemophilia, 25% con trai 

không bệnh, 25% con gái mang 

gen bệnh và 25% con gái mắc 

bệnh Hemophilia.. (trường hợp 

c). 

Nữ chỉ bệnh Hemophilia 

khi bố bệnh Hemophilia và mẹ 

mang gen (như trường hợp c) 

hoặc mẹ bệnh Hemophilia ( như 

trường hợp d) 

Y HỌC THƯỜNG THỨC 
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Bình thường yếu tố đông 

máu có nồng độ từ 50 đến 

150%. Tùy thuộc nồng độ này 

mà người ta chia hemophilia ra 

làm 3 mức độ: 

- Nhe (>5-40%): Thường 

không chảy máu, trừ khi mổ hay 

vết thương nặng. 

- Vừa (1-5%): Chảy máu 

sau mổ, vết thương nhỏ nhổ 

răng. Chảy máu 1 lần/ tháng. 

Hiếm khi chảy máu mà không 

lý do. 

- Nặng (<1%): Chảy 

máu trong cơ (cẳng chân, 

đùi, cánh tay, cơ thắt lưng 

chậu), khớp (gối, khuỷu, 

mắt cá). Chảy máu 1-2 lần/ 

tuần. Chảy máu không cần 

lý do. 

  

4. Biểu hiện của bệnh 

Hemophilia? 

Bệnh Hemophilia A và B 

có biểu hiện giống nhau: 

 Mảng bầm to ở da. 

 Chảy máu trong cơ, 

khớp, thường gặp nhất là gối, 

khuỷu, mắt cá chân, gây ra đau, 

sưng cứng và khó cử động khớp. 

 Chảy máu có thể diễn 

tiến tự nhiên hay sau va chạm 

 Chảy máu kéo dài sau 1 

vết cắt, nhổ răng, phẫu thuật... 

 Chảy máu kéo dài sau 

tai nạn, đặc biệt là chấn thương 

đầu. 

 Nếu bệnh diễn tiến lâu, 

có thể để lại di chứng biến dạng 

khớp, giới hạn vận động. 

 

5. Chảy máu thường xảy 

ra ở đâu? 

Các vị trí thường gặp là 

cánh tay, khuỷu tay, cẳng tay, 

đùi, gối , mắt cá chân, cơ thắt 

lưng, cơ bắp chân. 

 

Một số trường hợp có thể 

gây tiêu phân máu, tiêu phân 

đen, tiểu ra máu… 

6. Chẩn đoán bệnh như 

thế nào? 

–          Dựa vào lâm sàng : 

các triệu chứng đã mô tả trong 

mục IV 

–          Dựa vào tiền sử gia 

đình: theo sơ đồ phả hệ đã mô tả 

trong mục III 

–          Dựa vào xét nghiệm : 

 Số lượng tiểu cầu bình 

thường 

 PT bình thường 

 Fibrinogen bình thường 

 APTT kéo dài, aPTT 

hỗn hợp có điều chỉnh 

 Yếu tố von Willebrand 

bình thường 

 Thời gian máu chảy TS 

bình thường 

 Nghiệm pháp co cục 

máu bình thường 

 Yếu tố VIII 

(Hemophilia A) hoặc   yếu tố 

IX giảm dưới 40 %, 

(Hemophilia B)  

7. Khi nào thì nên điều 

trị? 

Đối với nước có đầy đủ yếu 

tố đông máu, người bệnh nên được 

điều trị dự phòng. Đối với nước 

không có đầy đủ yếu tố đông máu, 

người bệnh nên được điều trị ngay 

khi có triệu chứng xuất huyết, sung 

đau cơ khớp.  

Điều trị càng 

sớm càng tốt.( Tiêu 

chuẩn vàng là bổ sung 

yếu tố đông máu trong 

vòng 2 giờ đầu kể từ khi 

có biểu hiện xuất huyết) 

Bệnh nhân phải 

được điều trị khi có 

biểu hiện chảy máu, 

bầm da, sưng đau các 

khớp. Ngoài ra, bệnh nhân còn 

phải đươc điều trị trước khi 

phẫu thuật, kể cả nhổ răng và 

các hoạt động mà có thể gây 

chảy máu. 

Đối với người có tiền sử 

gia đình bệnh hemophilia. Cần 

chẩn đoán xác định người nữ 

mang gen và chẩn đoán tiền 

sanh để được tư vấn di truyền 

phù hợp. 

8. Phong cách sống, biện 

pháp khắc phục và các lưu ý:  

 Tập luyện các bài tập 

dành cho bệnh nhân 

Hemophilia.Tập thể dục thường 

xuyên. Các hoạt động như bơi 

lội, xe đạp và đi bộ có thể xây 

dựng cơ bắp trong khi bảo vệ 

khớp. Thể thao như khúc côn 

cầu, bóng đá hoặc vật - không 

an toàn cho những người có 

bệnh hemophilia. 

 

 Tuyệt đối không dùng 

aspirin (acetylsalicylic 

acid). Loại thuốc có thể làm 

nặng thêm xuất huyết bao gồm 

aspirin và các thuốc chống viêm 

không steroid (Advil, Motrin...). 

Thay vào đó, sử dụng 

acetaminophen (Tylenol...), là 

một thay thế an toàn cho giảm 

đau nhẹ. Ngoài ra, tránh một số 

loại thuốc làm loãng máu như 

heparin và warfarin (Coumadin) 
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 Tuyệt đối không tiêm 

bắp, chỉ dùng thuốc đường uống 

hay tiêm tĩnh mạch.  

 Chích ngừa bình thường 

(tiêm dưới da). 

Chăm sóc răng định kỳ 

theo tư vấn nha sĩ. Điều này có 

thể giúp ngăn ngừa sự cần thiết 

phải nhổ răng, có thể dẫn đến 

chảy máu quá nhiều. 

 Luôn mang theo thẻ 

bệnh nhân, và thông báo cho 

nhân viên y tế có thể biết rằng bị 

hemophilia và loại yếu tố đông 

máu mà mình thường dùng 
 Tiến hành biện pháp RICE 

đối với các chảy máu cơ- khớp 

trước khi đến bệnh viện 

 

 Rest (Nghỉ 

ngơi): Trong thời gian chảy máu 

cần hạn chế vận động, đặc biệt 

là vận động cơ, khớp bị chảy 

máu. Có thể dùng nẹp để cố 

định tạm thời vị trí bị chảy máu 

đồng thời sử dụng các dụng cụ 

hỗ trợ di chuyển như nạng, xe 

lăn. 

 Ice (Chườm đá): Chườm 

đá có tác dụng co mạch và giảm 

viêm tại chỗ do đó giúp giảm 

đau. Khi sử dụng chú ý 

không để đá tiếp xúc 

trực tiếp với da mà cần 

bọc trong một lớp vải 

mỏng để tránh bỏng da 

do lạnh. Nên áp dụng 

sớm khi có dấu hiệu 

đầu tiên của chảy máu, 

thời gian chườm mỗi 

lần 20 phút, tiến hành 

mỗi 4 – 6 giờ đến khi 

giảm đau và giảm 

sưng. 

 Compression 

(Băng ép): Nên áp 

dụng sớm ngay khi 

có biểu hiện chảy 

máu. Băng ép giúp làm tăng áp 

lực trong bao khớp cũng như 

cơ làm hạn chế chảy máu. Tuy 

nhiên cần thận trọng trong 

trường hợp chảy máu nhiều 

trong cơ ở giai đoạn muộn, áp 

lực cao trong bó cơ có thể gây 

tổn thương mạch máu, 

thần kinh. 

 Elevation (Nâng 

cao vị trí bị chảy máu): 

Giúp làm giảm áp lực 

máu vào vị trí tổn 

thương do đó giảm sưng 

và giảm đau. 

 Sử dụng đệm 

đầu gối, tấm lót khuỷu 

tay, mũ bảo hiểm và dây 

đai an toàn khi tiến hành 

các hoạt động có thể gây 

chấn thương, té ngã. 

Ngoài ra, tránh dùng độ 

nội thất với góc cạnh sắc 

nhọn và giữ những vật 

bén xa tầm tay trẻ em. 
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LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG: 

 Người lớn: 

 Liều nạp: 

o Liều nạp chỉ được chỉ định trong các trường hợp 

nhiễm trùng xâm lấn (như nhiễm trùng máu, viêm nội 

tâm mạc, viêm tủy xương, viêm phổi bệnh viện) 

và/hoặc bệnh nặng. 

o Liều: 25 – 30mg/kg (phụ thuộc hoàn toàn vào 

cân nặng thực) tối đa 3g/liều. 

o Không quá 2g ở BN lớn tuổi hoặc có nguy cơ 

suy thận cấp. 

 Liều duy trì: 

o Liều thông thường: 1g mỗi 12 giờ. 

o Ở bệnh nhân có độ thanh thải Creatinin nhanh 

(bỏng hay người trẻ tuổi với chức năng thận bình 

thường) ưu tiên chế độ liều mỗi 8 giờ. 

 

Chỉ 

định 

Hướng dẫn 

Sanford 

20131 

Hướng dẫn 

sử dụng 

kháng sinh 

của Bộ Y Tế 

20152 

Liều thông 

thường 

1 g mỗi 12 

giờ (nếu > 

100 kg thì 

1,5 g mỗi 12 

giờ). Tối đa 

2g/liều 

1 g mỗi 12 

giờ (nặng có 

thể tăng lên 

1,5 g mỗi 12 

giờ ở BN  

ClCr > 90 

mL/phút 

Viêm màng 

trong tim 

15 mg/kg 

mỗi 12 giờ 

15 mg/kg mỗi 

12 giờ 

Nhiễm 

trùng huyết 

1 g mỗi 12 

giờ 

1 g mỗi 12 

giờ 

Sốc nhiễm 

khuẩn 

1 g mỗi 12 

giờ 

1 g mỗi 12 

giờ 

Viêm màng 

não mủ 

15 mg/kg 

mỗi 8 giờ 

15 mg/kg mỗi 

8-12 giờ 

                                                           
1 David N.G. et al. (2013), Sanford Guide to 

Antimicrobial Therapy, 43, pp. 4-66, 97, 207-208. 
2 Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, tr. 

30-31, 35, 69-70, 74-282. 

Nhiễm 

trùng 

đường hô 

hấp 

1 g mỗi 12 

giờ 

Nếu do S. 

Aureus dùng 

liều 

15-20 mg/kg 

mỗi 8-12 giờ 

1 g mỗi 12 

giờ 

Nhiễm 

khuẩn liên 

quan đến 

dụng cụ 

mạch máu 

1 g mỗi 12 

giờ 

1 g mỗi 12 

giờ 

Viêm khớp 

nhiễm 

khuẩn 

1 g mỗi 12 

giờ 

1 g mỗi 12 

giờ 

Viêm tủy 

xương 

15-30 mg/kg 

mỗi 8-12 giờ 

1 g mỗi 12 

giờ 

 

 Trẻ em: 

 Trẻ sơ sinh (< 1 tháng tuổi)3 

Tuổi thai Liều 

< 29 tuần 15 mg/kg mỗi 24 giờ 

29 – 35 tuần 15 mg/kg mỗi 12 giờ 

> 35 tuần 15 mg/kg mỗi 8 giờ 

 

 Trẻ từ 1 tháng – 18 tuổi 

o Liều thông thường: 40 – 60 mg/kg/ngày mỗi 6 

– 8 giờ (tối đa 2g). 

o Trường hợp nhiễm trùng nặng (nhiễm trùng 

máu, viêm nội tâm mạc, viêm tủy xương, viêm phổi 

bệnh viện, viêm màng não):  

 Liều duy trì: 15 mg/kg mỗi 6 giờ (sau liều nạp 

6 giờ). 

 Theo dõi nồng độ Vancomycin:  

3 Karen Baxter et. al. BNF for children 2014 – 2015, 

pp. 289 – 290. 

THEO DÕI NỒNG ĐỘ VANCOMYCIN TRONG TRỊ 

LIỆU 

KHÁM CHỮA BỆNH 
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 Đối tượng: Việc theo dõi nồng độ 

Vancomycin trong huyết tương cần được tiến hành 

ở các bệnh nhân sau: 

 Bệnh nặng 

 Nhiễm trùng xâm lấn nặng 

 Chức năng thận suy giảm hoặc có sự thay đổi 

nhanh. 

 Béo phì (BMI ≥ 40 kg/m2) 

 Người cao tuổi 

 Đáp ứng lâm sàng kém sau 3 – 5 ngày điều trị. 

 Phối hợp Vancomycin với các thuốc độc thận 

khác như: aminoglycosid, piperacillin – tazobactam, 

amphotericin B, cyclosporin, thuốc lợi tiểu quai, 

thuốc giảm đau không steroid (NSAID) và thuốc cản 

quang. 

 Nồng độ đáy mục tiêu: Nồng độ này phụ 

thuộc vào tính chất của nhiễm trùng 

 Thời điểm TDM lần đầu:  

 

Lưu ý: Không đợi kết quả đo nồng độ đáy 

trước khi sử dụng liều tiếp theo. Ví dụ: Đối với 

trường hợp lấy mẫu trong vòng 30 phút trước 

liều thứ 4 thì vẫn thực hiện liều thứ 4 như liều 

duy trì đang dùng. Kết quả đo dùng để hiệu 

chỉnh liều ở liều thứ 5 (nếu cần chỉnh liều). 

 Hiệu chỉnh liều: 

Nồng độ đáy của Vancomycin được khuyến 

cáo sử dụng để hiệu chỉnh liều.  

Vancomycin là thuốc có dược động học tuyến 

tính, do đó việc thay đổi liều dùng tỷ lệ thuận 

với việc thay đổi nồng độ đáy của thuốc.  

 Khi nồng độ đáy dưới ngưỡng mục 

tiêu: 

o Liều Vancomycin hiệu chỉnh: 

D2 =
C2

C1

´ D1  

o Trong đó:   

 D1, C1 lần lượt là liều đã dùng 

và nồng độ đáy đo được. 

 D2, C2 lần lượt là liều hiệu 

chỉnh và nồng độ đáy mục tiêu. 

 Khi nồng độ đáy trên ngưỡng mục 

tiêu: 

o Tăng > 5µg/ml: Ngưng Vancomycin, 

kiểm tra nồng độ đáy mỗi 24 giờ  nồng độ 

đáy đạt mục tiêu. Thiết lập liều mới dựa vào 

công thức trên. 

o Tăng ≤ 5µg/ml: điều chỉnh liều kế tiếp 

theo công thức trên. 

 Tần suất TDM: 

 Khi nồng độ đáy đạt mục tiêu: 

o Theo dõi ít nhất 1 lần/tuần. 

 Khi nồng độ đáy không đạt mục tiêu: 

o Sau khi hiệu chỉnh liều, thực hiện 

TDM lại khi nồng độ Vancomycin ở trạng thái 

ổn định, cụ thể là:  

CrCl 

(ml/phút) 
Thời điểm TDM 

> 50 

Trong vòng 

30 phút 

Trước liều thứ 4 

15 – 49 Trước liều thứ 3  

< 15 

Liều mỗi 24h: 

trước liều thứ 3 

Liều mỗi 48h: 

trước liều thứ 2 

 

 Trường hợp chức năng thận không ổn 

định (tỷ lệ thay đổi Creatinin > 15 – 20%): 

o TDM và kiểm tra chức năng thận mỗi 

24 giờ. 

Nồng độ đáy mục tiêu 

(μg/ml) 
Chỉ định 

Luôn ≥ 10µg/ml để tránh đề kháng. 

10 – 15 

Viêm mô tế bào, 

NT da & mô 

mềm 

15 – 20  

Viêm phổi, 

nhiễm trùng 

huyết, viêm nội 

tâm mạc, viêm 

màng não, nhiễm 

trùng tủy xương. 

CrCl (ml/phút) Thời điểm TDM 

> 50 Trong vòng 

30 phút 

Trước liều thứ 4 

15 – 49 Trước liều thứ 3  

< 15 

Liều mỗi 24h: 

trước liều thứ 3 

Liều mỗi 48h: 

trước liều thứ 2 

Khoa Dược – BV.TMHH 

27 



Cân bằng – Đủ dinh dưỡng 

Ngủ đủ và đảm bảo chất lượng giấc ngủ 

 

Viết ra những lo lắng, căng thẳng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. THỂ CHẤT 

 

 

 Việc ăn uống và đảm bảo đủ chất dinh dưỡng 

cho cơ thể là một điều tất yếu và cơ bản để giữ 

cho thể chất, tinh thần của con người được khỏe 

mạnh, giúp con người có năng lượng để hoạt 

động và làm việc suốt cả ngày dài một cách có 

hiệu quả, đồng thời giữ cho chúng ta ở trạng thái 

minh mẫn để ứng phó với những sự kiện khác 

nhau trong cuộc sống, trong đó bao gồm các sự 

kiện gây stress. Một số thực phẩm có ảnh hưởng 

tích cực đến cảm xúc của chúng ta có thể kể đến 

là các loại hạt, rau cải xanh, một số thực phẩm 

giàu omega-3, các loại đậu, trái cây tươi, quả bơ, 

hạt lanh, … 

 

 

Ngoài ăn uống đủ chất ra thì giấc ngủ 

cũng đóng một vai trò không nhỏ trong việc 

phục hồi những tổn thương, tái tạo, sản xuất 

năng lượng và các hormone có lợi cho sức khỏe 

cả về thể chất lẫn tinh thần của con người. Để có 

một giấc ngủ chất lượng như vậy, chúng ta cần  

 

đảm bảo một số yếu tố sau: Đầu tiên, thư giãn 

nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể và cơ bắp, tránh vận 

động với cường độ cao trước khi đi ngủ vì như 

vậy sẽ làm cơ thể tỉnh táo hơn và khó đi vào giấc 

ngủ. Tránh sử dụng máy tính, điện thoại trước 

khi ngủ vì ánh sáng xanh phát ra từ màn hình 

máy tính, điện thoại sẽ làm ảnh hưởng đế giấc 

ngủ và khiến chúng ta khó ngủ hơn, thay vào đó, 

chúng ta có thể nghe nhạc hay đọc những quyển 

sách với nội dung nhẹ nhàng (tránh những giai 

điệu sôi nổi, kịch tính hay những quyển sách có 

nội dung, tình tiết gay cấn, căng thẳng như trinh 

thám, kinh dị) để thư giãn tâm trí và dễ đi vào 

giấc ngủ. Ngoài ra, nơi ngủ nên là nơi yên ắng, 

hạn chế tiếng ồn, đủ tối, hạn chế ăn quá no trước 

khi đi ngủ, nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ để dễ ngủ 

và đảm bảo có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Cuối 

cùng, cũng như ăn uống đúng giờ thì chúng ta 

nên tập cho mình một nhịp ngủ mỗi ngày để dễ 

cảm thấy buồn ngủ và dễ ngủ đúng giờ hơn. 

2. TÂM LÝ 

 

 

Khi chúng ta ngồi tĩnh lặng và viết, tập 

trung nghĩ về những gì mà mình cảm thấy thì đó 

Trong cuộc sống hiện tại, mỗi người sẽ có những câu chuyện, những mối bận tâm, căng thẳng 

riêng của mình, đó có thể là những vấn đề liên quan đến những mối quan hệ xã hội, những vấn đề liên 

quan đến kinh tế; gia đình; công việc hay sức khỏe của từng người và nếu chúng ta không biết cách ứng 

phó trước những căng thẳng đó mà để chúng xâm lấn, tràn ngập vào tâm trí của mình thì điều đó sẽ có 

ảnh hưởng tiêu cực và làm giảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân và những người xung quanh, 

chính vì vậy, biết cách “dọn dẹp” những khó chịu, căng thẳng trong tâm trí là một trong những bước 

đầu bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân. “Qẳng gánh lo đi để vui sống” 

Theo tổ chức sức khỏe thế giới (WHO), sức khỏe là trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất 

lẫn tinh thần và các chức năng xã hội. Sức khỏe tốt không chỉ là không mắc các rối loạn hay bệnh tật, 

mà nó còn bao hàm những mong muốn cao hơn của con người về mặt tinh thần: phục hồi tâm lý bị xáo 

trộn, phòng ngừa các rối loạn tâm thần, giảm thiểu căng thẳng và đạt được trạng thái hạnh phúc mà ở 

đó con người có thể hoạt động tốt nhất và bộc lộ hết khả năng của mình. Vệ sinh sức khỏe tâm thần có 

thể hiểu là dọn dẹp những vướng bận, khó khăn, căng thẳng trong tâm trí để con người có được một sức 

khoẻ dồi dào cả về tâm lý lẫn thể chất, một nhân cách lành mạnh và một năng lực thích ứng xã hội ưu 

việt. 

 

ĐỌC SÁCH CHO BẠN  
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Vẽ 

 

Hít thở sâu 

 

Trò chuyện, tâm sự với người khác 

Vẽ 

 

Hít thở sâu 

 

Trò chuyện, tâm sự với người khác 

sẽ là một khoảng thời gian của riêng chúng ta để 

ta bình tĩnh lại, làm dịu cảm xúc  

của mình hơn. Đồng thời khi viết ra có nghĩa là 

chúng ta trải nghiệm lại sự kiện môt lần nữa 

nhưng theo một cách khác, đó là kể lại chứ 

không phải sống lại những khó khăn đó. Đó là 

một cơ hội để nhìn lại sự kiện gây căng thẳng ở 

một góc nhìn khác, trực diện và rõ ràng hơn, đôi 

khi chính cảm giác mà chúng ta cảm nhận về sự 

kiện lại khiến ta cảm thấy khó chịu và căng thẳng 

mặc dù chúng ta chưa nhìn nhận chính xác và rõ 

ràng vấn đề. Nên khi bạn viết về sự kiện khó chịu 

nào đó hoặc điều gì đó chưa nói được với người 

khác thì khi đó bạn sẽ có thể xem lại những điều 

đó đã thực sự diễn ra như thế nào và tận sâu bên 

trong bạn cảm thấy như thế nào về nó và thật sự 

điều gì tạo cho bạn cảm xúc đó. Cứ thoải mái và 

tiếp tục viết theo dòng suy nghĩ và cảm xúc của 

mình, không cần phải bận tâm về chính tả, về 

ngữ pháp, … Và bạn chỉ nên viết khi đang ở một 

mình hoặc bảo đảm không ai có thể đọc được 

những gì bạn viết bởi nếu có ai bên cạnh lúc bạn 

đang viết hoặc do lo sợ ai đó sẽ đọc được những 

gì mình viết thì có thể bạn sẽ không thật sự giải 

bày được những cảm xúc và suy nghĩ chân thật 

nhất của mình. (Sharon K. Farber, Ph. D., 2016) 

 

 

 Việc dành thời gian chỉ để tập trung vào 

sáng tạo, vừa có tác dụng giúp chúng ta thư giãn, 

không phải đối diện trực tiếp với những căng 

thẳng mà bằng một cách nhẹ nhàng hơn, gián 

tiếp nghĩ về nó thông qua việc "chơi đùa" với 

những công cụ nghệ thuật. Lúc đó bạn sẽ có thể 

tập trung vào hiện tại và quan trọng hơn là chúng 

ta cho cảm xúc của mình một hình dạng để từ đó 

có thể nhìn nhận nó rõ ràng hơn, tìm hiểu điều gì 

đã khiến ta có cảm xúc đó để ta có thể liên kết 

cảm xúc và sự kiện một cách chính xác hơn, 

tránh tình trạng “giận cá chém thớt”. (Cathy 

Malchiodi, Ph.D., 2016). Khi hiểu được cảm xúc 

và thấu hiểu chính bản thân mình chúng ta sẽ đủ 

bình tĩnh và thông suốt hơn khi nhìn lại căng 

thẳng phiền muộn của mình.  

 

 

Kỹ thuật hít thở sâu, cá nhân sẽ hít thật 

sâu cho đến khi bụng của mình căng ra và sau đó 

từ từ thở ra và ép bụng lại, điều này sẽ tăng 

cường lượng oxy lên não và đồng thời giải 

phóng các hóa chất sinh học giúp làm giảm lo 

lắng và căng thẳng. 

 XÃ HỘI 

 

 

Việc trò chuyện, tâm sự về những gì làm 

bạn khó chịu, không vui hay căng thẳng với một 

người mà mình cảm thấy thoải mái, đủ tin tưởng, 

cũng gần giống với viết ra, đó là chúng ta cũng 

sẽ có cơ hội để nhìn và nghĩ lại về những chuyện 

tiêu cực, không vui đã xảy ra nhưng khác với 

viết ở chỗ chúng ta sẽ không làm việc một mình 

mà sẽ có người lắng nghe những gì mình nói, có 

thêm cho mình những quan điểm và một góc 

nhìn mới từ họ. Nhưng đôi khi chúng ta lại e ngại 

việc nói ra cảm xúc của mình, có thể là do mình 

chưa tìm được một người mà mình có thể thật sự 

tin tưởng để chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình 

nhưng cũng có thể là do ta không quen hoặc 

chưa dám khi phải nói ra những gì mình thật sự 

nghĩ và cảm thấy, nhưng thật sự nói ra những 

điều này là một nhu cầu và việc làm hoàn toàn 

chính đáng, cần thiết của mỗi người. Và khi 

chúng ta bắt đầu chia sẻ với người mà mình đủ 

tin tưởng nghĩa là chúng ta cũng đang mở lòng 

mình ra và nhớ rằng có một người đang thật sự 

lắng nghe, thấu hiểu mình, điều đó sẽ mang lại 

cho tâm hồn của chúng ta sự bình thản và nhẹ 

nhàng hơn, đôi khi chúng ta không cần phải tỏ 

ra mạnh mẽ hoặc né tránh cảm xúc của mình bởi 

vì nói ra là cho người khác cơ hội để hiểu hơn về 

mình.  (Barton Goldsmith, Ph. D., 2013) 

KẾT 

Nhìn chung, cuộc sống luôn có những 

khó khăn, thử thách đón chờ chúng ta mà chúng 

ta đôi khi không lường trước được, vì vậy mỗi 

người cần trang bị cho mình những cách thức 

phù hợp nhất để có thể tự giúp mình xua đi và 

làm dịu những lo lắng, căng thẳng trước những 

vấn đề đó, có như vậy, chúng ta mới có thể bảo 

vệ, gìn giữ và nâng cao sức khỏe cả về mặt thể 

chất lẫn tinh thần cho chính mình. 

 

CN. Ngô Tiết Minh Hoàng 

   (Phòng Kế hoạch tổng hợp) 
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Hiện nay, không ít cặp vợ chồng khi 

sinh con đã quyết định lấy và gửi ngân hàng tế 

bào gốc máu cuống rốn như một cách “bảo hiểm 

sinh học” cho con. 

 

Ba tuổi, con trai của chị M.T.A. (trú tại 

TP HCM) được phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh 

(Thalassemia). Bé được điều trị liên tục, truyền máu 

định kỳ tại bệnh viện. Bác sĩ đã tư vấn hướng ghép 

tế bào gốc tạo máu để điều trị cho bé. Tuy nhiên, ba 

mẹ và những người thân trong gia đình đều không 

phù hợp để cho tủy ghép cho bé. Vợ chồng chị đã 

quyết định sinh thêm con, với hi vọng tế bào gốc 

máu cuống rốn của em bé sau có thể phù hợp, được 

dùng để ghép cho anh trai. 

Khi sinh, chị A. đã được lấy, lưu trữ máu cuống 

rốn của em bé. Đây là nguồn tế bào gốc được ghép 

để điều trị cho bé đầu lòng. 

Trong khi đó, gia đình từng có người mắc 

bệnh về máu bẩm sinh. Vì thế, khi có thai, vợ 

chồng chị Đ.T.H. (trú tại Đồng Nai) đã tìm hiểu 

và quyết định lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn 

của con. 

 

Mặc dù gia đình không có ai từng mắc các 

bệnh về máu nhưng từ khi có thai, chị Đ.M.H. 

cũng quyết định lấy và gửi lưu trữ máu cuống rốn 

cho con khi sinh như hình thức “mua bảo hiểm” 

sinh học cho con lỡ khi có bệnh sau này. 

 

Hiện nay, việc quyết định “mua bảo hiểm” 

sinh học này cho con đã được không ít cặp vợ 

chồng thực hiện.“Bảo hiểm sinh học” 

Theo BS.CKII Phù Chí Dũng, Giám đốc 

Bệnh viện Truyền máu -  Huyết học (TP HCM): 

Máu cuống rốn hay còn gọi là máu dây rốn hay 

máu bánh nhau chảy trong tuần hoàn thai nhi và 

cung cấp chất bổ cho bào thai đang phát triển 

trong tử cung người mẹ. Đây là phần còn lại trong 

dây rốn và bánh nhau khi sản phụ sinh em bé. 

 

Máu cuống rốn của trẻ sơ sinh chứa nguồn 

dồi dào tế bào gốc tạo máu, có thể thay thế cho tế 

bào gốc tủy xương, tế bào gốc máu ngoại vi. Vì 

vậy, máu cuống rốn đã được ứng dụng trong ghép 

tế bào gốc tạo máu. 

 

Hiện nay, tế bào gốc máu cuống rốn được 

ứng dụng điều trị cho các bệnh lý về máu ác tính 

(như ung thư máu) hay di truyền (như thiếu máu, 

tan máu bẩm sinh); hoặc các bệnh lý tự miễn (như 

tiểu đường). 

 

HỎI ĐÁP & BÁC SĨ TRẢ LỜI 
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Những nghiên cứu gần đây cũng đã cho biết 

tế bào gốc máu cuống rốn có thể biệt hóa thành 

những tế bào của những mô khác như: cơ (cơ vân, 

cơ tim), tế bào não, tế bào gan, tế bào da, tế bào 

phổi, tế bào thận, tế bào ruột và tế bào tuyến tụy… 

Vì thế, từ nguồn tế bào gốc máu cuống rốn có thể 

điều trị được nhiều bệnh lý khác ngoài huyết học. 

Trong đó, có bốn bệnh lý vừa được nghiên cứu ứng 

dụng điều trị là: tổn thương não, tim mạch và tổn 

thương tủy sống. 

Bác sĩ Dũng cho biết, máu cuống rốn được 

lấy ngay khi sản phụ vừa sinh, được xử lý, đông 

lạnh và lưu trữ được hơn 20 năm. 

“Với việc lưu trữ máu cuống rốn, trong 

trường hợp bản thân đứa trẻ mắc bệnh thì có thể lấy 

nguồn tế bào gốc này ghép, điều trị cho chính bé. 

Hoặc nguồn tế bào gốc này có thể điều trị cho ba 

mẹ hay anh chị em trong gia đình. Hoặc hiến tặng 

cho cộng đồng”, bác sĩ Dũng nói. 

Một lợi thế là Tế bào gốc máu cuống rốn có 

tính sinh miễn dịch thấp nên dễ được cơ thể khác 

gien chấp nhận khi ghép khác gien. 

“Thường anh chị em ruột trong gia đình thì 

tỉ lệ tương đồng khoảng 25%. Vì vậy, tối ưu vẫn là 

lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn cho từng người”, 

bác sĩ Dũng nhận định. 

Tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (TP 

HCM), bác sĩ Dũng cho biết, đã có hơn 10 trường 

hợp được điều trị thành công các bệnh về nhờ ghép 

tế bào gốc từ nguồn lưu trữ máu cuống rốn được gửi 

vào ngân hàng tế bào gốc của bệnh viện./. 

 

 

 

 

Tư vấn bệnh Thalassemia 

Câu hỏi: Kính thưa các Bác sĩ, Xin kính nhờ các 

Bác sĩ tư vấn giúp trong trường hợp bệnh nhân được 

xét nghiệm chẩn đoán mắc bệnh Thalassemia mức 

độ nhẹ, đến ngày hành kinh thường hoa mắt chóng 

mặt, mệt mỏi, da xanh nhợt nhạt thì nên ăn uống 

chế độ như thế nào? Có nên ăn những thực phẩm 

bổ máu như thịt bò, gan động vật, rau muống, rau 

dền không ạ?! Bệnh nhân mắc bệnh này có nên 

uống nước trà thường xuyên không, hay phải hạn 

chế uống trà?! Rất mong nhận được phản hồi và tư 

vấn của Bác sĩ. Trân trọng cảm ơn. Kính chào. 

Câu trả lời: Nếu đã được chẩn đoán xác định là 

thalassemia thể nhẹ thì thường bệnh nhân chỉ biểu 

hiện thiếu máu rất nhẹ và không cần can thiệp điều 

trị gì đặc biệt. 

Tuy nhiên khi hành kinh thì có biểu 

hiện hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi, da xanh nhợt 

nhạt thì có khả năng lượng máu mất qua kinh 

nguyệt làm nặng thêm tình trạng thiếu máu. 

Nếu thiếu sắt thì chế độ ăn nhiều thực 

phẩm giàu sắt như thịt bò, gan động vật, rau muống, 

rau dền... mới cần thiết. Nước trà có chất tannin 

làm hạn chế hấp thu chất sắt từ thức ăn. 

Bệnh nhân cần được khám và làm xét nghiệm định 

lượng sắt huyết thanh, ferritin huyết thanh để xem 

có thiếu sắt kèm theo không. Từ đó mới có thể tư 

vấn chế độ ăn phù hợp. 

Đặt câu hòi: N.T.N.T 

Tư vấn: BS.CKII: Nguyễn Thị Hồng Hoa 

 

Tư vấn về hiến máu và hiến tiểu cầu 

 
Câu hỏi: Em muốn biết quy định về hiến máu 

và hiến tiểu cầu tại Bệnh viện? 

Câu trả lời:  

1. Hiến máu tình nguyện: thì không nhận tiền 

mặt. Người hiến được nhận: 

- Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện: có giá 

trị hoàn lại số lượng máu cho người hiến khi cần. 

- Quà hiến máu: sữa (tương đương 100.000đ trở 

lên tùy theo số lượng máu hiến). 

- Phần ăn nhẹ: bánh bao,.....(tương đương  

30.000đ) 

- Hỗ trợ đi lại: 50.000đ (nhận tiền mặt) 

2. Hiến tiểu cầu bằng máy chiết tách tế bào 

máu tự động 

2.1 Hiến tiểu cầu tình nguyện. Người hiến nhận 

được: 

 

- Giấy chứng nhận hiến máu tình ngyện tương 

đương 450 ml. 

- Quà hiến tiểu cầu: sữa (tương đương 180.000đ) 

- Phần ăn nhẹ: bánh bao,....(tương đương 

30.000đ) 

- Hỗ trợ đi lại: 50.000đ (nhận tiền mặt) 

2.2 Hiến tiểu cầu có thù lao. Người hiến sẽ được 

nhận: 

- Phần ăn nhẹ: bánh bao,...(tương đương 30.000đ) 

- Nếu hiến 1 Cup tiểu cầu: 400.000đ. 

- Nếu hiến 2 Cup tiểu cầu: 700.000đ. 

Lưu ý: Người hiến phải đạt được các tiêu chuẩn 

về hiến máu tình nguyện và hiến tiểu cầu của 

Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu - 

Huyết học 
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ã từ rất lâu rồi, những mỹ từ 

như “lương y”, “y đức” dần 

dần biến mất, người ta ca 

thán, không hài lòng với chất 

lượng dịch vụ y tế, với sự quá 

tải trong các bệnh viện, và hơn hết – với quan hệ 

thầy thuốc – bệnh nhân. 

  Nhưng mà hỡi ôi, đâu ai biết rằng câu 

chuyện nghề y gắn liền với những bài học cay đắng 

của cuộc đời người bác sĩ buộc họ phải đánh đổi 

chính mình, quật ngã họ rồi lại ép buộc họ đứng lên, 

chuyển mình và truyền động lực cho thế hệ kế tiếp. 

Người bác sĩ như những ngọn phi lao, mặc mọi gió 

mưa, phong ba, bão giật, vẫn luôn đứng vững, ngẫn 

cao đầu, giữ vẹn lời thề linh thiêng ấy, lời thề mà 

rất nhiều thế hệ cha anh chúng tôi đã đem tất cả bàn 

tay, khối óc, sự sáng tạo để giữ gìn vẹn nguyên. 

Ngày vào trường Y, các cậu bé, cô bé vừa 

mới lớn sẽ được học bài học đầu tiên nhất trên bước 

đường Y đạo : bài học về sự hy sinh, cho đi và 

không hề nhận lại. Sinh viên Y khoa lần lượt 

nghiêng mình kính cẩn trước thi hài của những 

người hiến thân xác mình cho khoa học. Tôi còn 

nhớ như in ngày đầu tiên tôi bước vào khu giảng 

đường bộ môn Giải phẫu ấy, một vẻ trầm mặc lạ 

thường. Sau này, khi quen dần, tôi mới hiểu, đó thật 

ra là một sự trang nghiêm đúng mực mà Giảng viên, 

nhân viên và sinh viên dành tặng các thân xác 

“Sống như những đóa hoa” – thầy cô thầm lặng với 

bài học không lời giảng... 

Rồi lớn một tí, các cô, cậu bác sĩ tương lai 

được đưa vào thực tập tại Bệnh viện, trong đó, có 

Bệnh viện Truyền Máu - Huyết Học của chúng tôi. 

Bệnh viện, là nơi người ta tranh đấu sống còn, nơi 

nhận ra rõ nhất quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử, 

nơi mà tình yêu , tình bao dung, sự sẻ chia vô bờ 

được thể hiện. Cũng là nơi mà lòng kiêu hãnh, cứng 

cỏi, dũng cảm và khát khao sống, khát khao được 

chứng tỏ mình được bộc lộ mạnh mẽ nhất. Đó là 

nơi mà những giọt nước mắt lăn dài sau những nụ 

cười và ngược lại, những nụ cười chua chát sau giọt 

nước mắt đớn đau. Đó là cả thiên đường và địa 

ngục. Và đó, liệu có quá sức chịu đựng thậm chí đối 

với một người bác sĩ, nhân viên y tế ? 

Kể cũng lạ ghê, ngành y đã cung cấp rất 

nhiều tư liệu xúc cảm cho cuộc sống, ngành Y 

Đ 

CHUYỆN NGÀNH Y 
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thăng hoa cùng những cung bậc từ vui đến buồn, 

ngành Y lặng lẽ và cao quý, ngành Y...đầy xót xa; 

nhưng ý nhị thay, những tác phẩm đặc sắc nhất, của 

những kiệt tác gia xuất chúng nhất cũng ít , thậm 

chí là hiếm khi viết về ngành Y. Công bằng mà nói, 

đây là một điều khá đáng buồn. 

Tôi đặc biệt thích tác phẩm “Đèn không hắt 

bóng” của  Junichi Watanabe, lấy bối cảnh là bệnh 

viện, bác sĩ và bệnh nhân, nhưng đặc biệt xoáy sâu 

và ngóc ngách tâm hồn của con người và khơi lên 

những nỗi lòng kín đáo. Nếu có thời gian, bạn nên 

tìm đọc. 

Khoác trên 

người chiếc áo blouse, 

chúng tôi là bác sĩ, là 

nhân viên y tế. Nhưng 

bước ra khỏi chỗ làm, 

chúng tôi là những 

người hoàn toàn bình 

thường, có gia đình, có 

những lo toan nỗi niềm 

mà cuộc sống mang lại, 

có những tâm tư tình 

cảm rất “thường” và 

cũng có trái tim biết yêu 

thương. Xin hãy nhìn 

chúng tôi ở một góc 

cạnh rất khác, rất 

“người thường” ấy, để 

hiểu rõ chúng tôi, để 

biết rằng, những gì 

chúng tôi cần nhất, đó 

chính là được bệnh 

nhân hiểu mình. 

Quay lại vấn đề mà lúc đầu tôi có đề cập, 

quả thật, chúng ta vẫn còn đang rất bàng hoàng và 

bức xức trước nhiều vấn đề y tế tại Việt Nam đã 

diễn ra trong thời gian gần đây. Đó chắc chắn là 

những điều sai trái với y đức, đi ngược thậm chí là 

chống lại chuẩn mực đạo đức. Nhưng, điều rõ ràng 

chính xác, nhất quyết  và không thể chối cãi : Y đức 

vẫn tồn tại. 

Vậy, Y đức ở đâu ? Y đức tồn tại ở từng lời 

hỏi thăm động viên của điều dưỡng dành cho bệnh 

nhân :”Qua giờ chú ăn uống gì được hem chú ?”, 

tồn tại ở những cử chỉ tưởng chừng như nhỏ xíu: 

những cái nắm tay động viên, những nụ cười ân cần 

ấm áp, và tôi đã rất nhiều lần được thấy những trăn 

trở của các bác sĩ ở Bệnh viện Truyền Máu -  Huyết 

Học của tôi, khi các bác sĩ phải lựa chọn phương 

pháp điều trị tốt nhất, vừa kinh tế, vừa hiệu quả cho 

bệnh nhân của mình. Đau xót thay, con đường tốt 

nhất không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhiều 

bác sĩ đã thất bại, đau đớn nhìn bệnh nhân của mình 

vuột khỏi tầm tay...Họ đau đớn, gục ngã, không 

phải vì họ làm sai, mà là họ bất lực, Y khoa là khoa 

học, không phải là phép màu. Và khả năng của con 

người dù thế nào, cũng có giới hạn. Tuy nhiên, điều 

tôi nói riêng và các 

bác sĩ nói chung luôn 

trăn trở, bằng cách 

nào đó, đem đến cho 

bệnh nhân một cuộc 

sống tốt nhất, một 

phương pháp điều trị 

xác đáng nhất nằm 

đem lại hiệu quả điều 

trị tốt nhất, vì “xưa 

nay nhân định thắng 

thiên cũng nhiều…” 

Sự sống, bản 

thân nó là những tốt 

lành, kỳ diệu của tạo 

hóa, còn cái chết, đôi 

khi không hẳn là một 

kết thúc, mà là khỏi 

đầu của một sự sống 

khác, tốt hơn. Và rồi 

các bác sĩ phải gạt đi 

những giọt nước mắt 

đau đớn nhất, để tiếp tục đứng dậy, vững vàng, 

cứng cỏi, như những hàng phi lao xanh rờn chống 

chọi với bão tố, mưa giông vì trong họ, bình minh 

tươi sáng là khi mà ngày mai ấy, một thế giới không 

bệnh tật dành riêng cho tất cả mọi người. 

Thay cho lời kết, tôi, một bác sĩ trẻ, mong 

muốn của tôi vừa giản đơn vừa vô cùng phức tạp : 

bằng một cách nào đó, xin hãy cho ngành Y chúng 

tôi được giải bày những khó khăn, trăn trở, xin cho 

chúng tôi được yêu thương mọi người, xin cho 

chúng tôi được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các 

bạn ! 

 

BS. Nguyễn Quốc Vụ Khanh 
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Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (BTH) là 

bệnh viện chuyên khoa hàng đầu trong lĩnh vực Huyết 

học trên cả nước nói chung và tại khu vực phía Nam 

nói riêng. Hằng ngày chúng tôi tiếp nhận khám trên 

500 lượt bệnh ngoại trú và hơn 200 lượt người bệnh 

phải nhập viện điều trị nội trú. Với đặc thù của bệnh 

lý huyết học là bệnh mạn tính, thời gian điều trị kéo 

dài và chi phí điều trị cao nên người bệnh rất cần được 

hỗ trợ về vật chất, tinh thần, cụ thể đối tượng chúng 

tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay đó là các bệnh nhi 

mắc bệnh về máu khi tuổi đời còn quá trẻ.  

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai 

của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 

dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương 

yêu và quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những 

mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. 

Bác nói: “cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp 

có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được 

nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường 

tự lập”. Làm theo lời dạy của Bác, bệnh viện Truyền 

máu – Huyết học nói chung, phòng Công tác xã hội 

(CTXH) nói riêng luôn nỗ lực hết mình để giúp cho 

những mầm non tương lai không may mắn này có 

được cuộc sống như những đứa trẻ khỏe mạnh khác, 

từ những hoạt động tưởng chừng như rất đỗi bình dị 

mà lại đầy tính nhân văn. 

“Tăng quà sinh nhật bệnh nhi” và “Lớp Niềm 

tin trao nghị lực sống” là hai hoạt động tiêu biểu được 

Lớp học niềm tin trao nghị lực sống 

Truyền thông giáo dục sức khỏe – Bệnh CML 

Tổ chức “ Ngày hội trăng rằm” cho bệnh nhi 

BTH – TÔI YÊU 

34 



phòng CTXH thực hiện định kỳ mỗi tuần. Đến với 

BTH, các bệnh nhi không chỉ được đội ngũ y bác sĩ 

chăm sóc, điều trị tận tình mà còn được vui chơi, được 

giáo dục, giúp các em có thể hòa nhập với các bạn 

đồng trang lứa, và từ bao giờ BTH trở thành ngôi nhà 

thứ hai của các bé. Thật xót xa khi bệnh viện trở thành 

nhà, thay vì được vui  chơi chạy nhảy giờ lại nằm đấy 

với những chai dịch truyền vô tri vô giác, và có lẽ sinh 

nhật với các em cũng như những ngày bình thường 

khác. Niềm vui trong ánh  mắt và nụ cười hiện rõ trên 

gương mặt các em khi chúng tôi đến, không phải 

những món quà đắt tiền nhưng đắt ở tấm lòng, các 

nhân viên phòng chọn lựa một cách tỉ mỉ từng món 

theo lứa tuổi cũng như giới tính với hi vọng sẽ mang 

đến chút gì đó ấm áp trước những đớn đau bệnh tật 

của các em.  

“Lớp Niềm tin trao nghị lực sống” là hoạt động 

nổi bật tiếp theo, được phòng CTXH phối hợp Đoàn 

Thanh niên và câu lạc bộ Bé khỏe bé ngoan tổ chức 

sáng chủ nhật hàng tuần, giúp các em có khoảng thời 

gian học tập, vui chơi bổ ích. Bằng nhiệt huyết tuổi 

trẻ, các bạn tình nguyện viên đã mang đến cho các em 

những kiến thức  cần thiêt cũng như những kĩ năng 

sống và qua đó, các em có cơ hội giao lưu, học hỏi 

thêm, tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn.  

Không chỉ dừng lại ở đó, BTH còn rất nhiều các 

hoạt động để hỗ trợ cho bệnh nhi và thường xuyên tổ 

chức các chương trình vui chơi, sinh hoạt như chương 

trình “Ấm áp trung thu- Vui hội trăng rằm” vừa tổ 

chức vào cuối tháng 9, cũng nhận được sự tham gia 

rất tích cực của các bé.  

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh nhân cùng nhau đeo vòng tay “Nghị lực” 

Hoạt động “ tặng quà sinh nhật” cho các Bé bệnh nhi 

Với những gì đã và đang thực hiện, BTH 

thật sự là ngôi nhà thứ hai, nơi các bậc phụ huynh 

hoàn toàn có thể tin tưởng để cho con mình đến 

điều trị, vừa được hưởng những dịch vụ chăm sóc 

tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần cho các em. 

 

BS. Nguyễn Ngọc Sang 
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Cách bài trí mâm ngũ quả  
Mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên dịp Tết 

theo 5 sắc màu tượng trưng cho mong ước được ngũ 

phúc: Giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh, 

bình yên. Dưới đây là cách bài trí mâm ngũ quả theo 

quan niệm từng miền. 

Ngũ quả nghĩa là gồm có 5 loại quả, với 5 màu 

sắc khác nhau. Kim màu trắng, Mộc màu xanh, Thủy 

màu đen, Hỏa màu đỏ, Thổ màu vàng. Mâm ngũ quả 

thường theo 5 sắc màu đó để phối trí. 

Tuy nhiên, trên thực tế, ở mỗi một vùng miền, 

người ta lại có những cách bày biện mâm ngũ quả 

khác nhau. 

Miền Bắc  

Ở miền Bắc, trên mâm ngũ quả thường có 5 

loại quả với 5 màu khác nhau, cụ thể gồm chuối/táo 

màu xanh; bưởi (hoặc phật thủ), cam, quýt màu vàng; 

hồng hoặc táo tây, ớt màu đỏ; roi, mận, đào hoặc lê 

màu trắng; hồng xiêm hoặc nho đen, măng cụt, mận 

màu đen. Người miền Bắc thường chọn chọn số quả 

lẻ khi bày mâm ngũ quả ngày Tết. Trong khi người 

miền Trung và miền Nam thoải mái hơn khi không 

quan trọng chuyện chọn số quả lẻ hay chẵn mà chủ 

yếu chọn ý nghĩa của loại quả khi bày mâm ngũ quả 

ngày Tết. 

Cách trình bày truyền thống thường gặp là nải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chuối được đặt ở dưới cùng, ở giữa để đỡ lấy toàn bộ 

các cây trái  khác. Mâm ngũ quả đẹp là mâm ngũ quả 

có đủ màu sắc rực rỡ.  

Chính giữa nải chuối xanh thẫm là quả bưởi 

căng mọng hoặc quả phật thủ chin vàng nổi bật. 

Những quả chín đỏ đặt xung quanh. Những 

chỗ khuyết đặt xen kẽ quýt vàng, táo màu xanh hoặc 

những trái ớt đỏ mọng, hoàn thiện những nét trang trí 

cuối cùng. 

Miền Trung 

Ở miền Trung, người dân không quá câu nệ 

hình thức của mâm ngũ quả mà chủ yếu có gì cúng 

nấy, thành tâm dâng kính tổ tiên. Mặt khác, do chịu 

sự giao thoa văn hóa hai miền Bắc - Nam nên mâm 

ngũ quả của người miền Trung bày biện đủ chuối, 

mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài… 

Miền Nam 

Nếu như người miền Bắc, nải chuối xanh dần 

như không thể không có trên mâm ngũ quả thì người 

miền Nam lại kiêng kỵ bày một số trái cây. Mâm ngũ 

quả của người miền Nam không bao giờ có chuối, vì 

loại quả này tên gọi có âm giống từ “chúi" thể hiện sự 

nguy khó. Quả cam cũng không được có mặt trong 

mâm ngũ quả ngày Tết, vì câu “quýt làm cam chịu”, 

hay như trái lê đồng nghĩa với “lê lết”…  

KHÉO TAY HAY LÀM 
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Mâm ngũ quả người miền Nam thường  mâm ngũ quả 

thường là: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, đọc 

chệch thành các tên "cầu vừa đủ xài" hoặc "cầu vừa 

đủ sung". 

Mứt dứa 

dẻo 

 Nguyên 

liệu 

- 1 quả dứa 

khoảng 1kg 

- 450g 

đường 

 Cách làm 

Bước 1 

Dứa chọn quả to, 

dùng dao sắc cắt 

dứa làm 4 phần, 

sau đó gọt bỏ vỏ 

dứa giống như vỏ 

dưa hấu. Không cắt dứa theo kiểu truyền thống khoét 

mắt, vì như thế phần thịt dứa khi làm mứt dễ bị nát. 

Sau đó bỏ lõi, cắt thành những miếng nhỏ dày khoảng 

0,7cm. 

Bước 2 

Đổ dứa vào nồi hoặc âu to, cho đường vào, xóc đều 

lên để đường bám đều vào miếng dứa. Đậy vung lại 

ngâm qua đêm khoảng 8h. 

Bước 3 

Sau thời gian ngâm trên, trút phần nước dứa ngâm vào 

chảo, đun cho hỗn hợp nước sánh lại. 

Bước 4 

Đổ dứa vào sên. Khi vừa đổ dứa vào để lửa to, khi bắt 

đầu sôi thì vặn nhỏ lửa. 

Lưu ý không lật dứa mà cứ để nguyên miếng dứa như 

vậy kẻo bị nát. Sau khi sên dứa được 1h bạn tắt bếp, 

để nguyên dứa trong chảo nước đường. Quá trình này 

giúp phần dứa sẽ trong ra. 

 

Bước 5 

Sau 1h tiếp tục dùng thìa bằng lật miếng dứa lại, sên 

thêm khoảng 1h nữa, lưu ý là bạn phải để lửa nhỏ liu 

riu. 

 

Cách gói bánh chưng 
Bước 1: Gạo nếp ngâm qua đêm rồi đổ ra rá để ráo 

nước, cho thêm chút muối rồi đảo đều. 

Bước 2: Đỗ ngâm cho nở rồi vo sạch để ráo nước, sau 

đó cho đỗ vào nồi hoặc chõ hấp cho chín mềm rồi 

nghiền nhỏ nắm thành từng nắm. 

Bước 3: Thịt rửa sạch, cắt miếng vừa tẩm ướp cùng 

hồ tiêu, gia vị, thảo quả cho ngấm. 

Bước 4: Lá dong rửa sạch, chọn lá đẹp, lau khô. Nếu 

có thời gian, có thể chần qua lá dong với nồi nước sôi 

để lá dẻo, dễ gói bánh hơn. 

Bước 5: Gấc nạo lấy ruột rồi trộn cùng gạo, thêm chút 

đường tùy theo sở thích. 

Bước 6: Sau khi đã hoàn tất khâu chuẩn bị, chúng ta 

bắt tay vào công đoạn gói bánh. 

- Lá dong gấp theo các bước như hình. 

- Dựng dọc chiếc lá rồi gấp mép như hình. 

- Lần lượt gấp thêm 3 lá như trên rồi đặt vào khuôn. 

Bước 7: Sau khi đã gấp lá tạo khuôn xong, chúng ta 

thực hiện khâu làm vỏ và nhân bánh. Đầu tiên đổ một 

lớp gạo rồi dàn đều. 

- Tiếp theo là lớp đỗ và thịt. 

- Cuối cùng đổ tiếp lớp gạo lên trên. 

- Sau khi xong phần nhân bánh, chúng ta gấp lá lại rồi 

dùng lạt buộc chặt bánh. 

- Lần lượt gói tiếp những chiếc bánh khác đến khi hết 

nguyên liệu. 

- Khi đã gói bánh xong, lấy phần cuống lá dong và 

một ít lá dong thừa xếp xuống đáy nồi, sau đó xếp 

bánh vào nồi rồi đem luộc trong khoảng 10 tiếng. 

- Trong quá trình luộc bánh, cần chú ý lửa và nước để 

bánh được chín rền. 

Bước 8: Khi bánh luộc chín, vớt ra để nguội rồi dùng 

vật nặng có mặt nhẵn như chiếc thớt gỗ đè chặt lên 

trên bánh để bánh chắc và được khô. 

Để bánh chưng gấc như vậy sang ngày hôm sau rồi 

nhẹ nhàng nhấc từng chiếc bánh đặt vào đĩa mang 

thắp hương hoặc cũng có thế tháo lạt, lá dong rồi cắt 

thành từng miếng đặt vào mâm cỗ cúng. 
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Một người phụ nữ đến gặp bác sĩ tâm thần để tư vấn 

về tình trạng trí nhớ tồi tệ của mình. Cô ấy nói: 

 

- Trí nhớ tôi dạo này rất tệ. Nhiều khi đang đi trên 

đường nhưng tôi thậm chí không nhớ là mình đang đi 

từ nhà đến văn phòng, hay đang từ văn phòng trở về 

nhà nữa. 

Bác sĩ suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi đáp: 

- Chuyện này cũng đơn giản thôi. Hôm sau, cô chỉ cần 

chuẩn bị một hộp cơm để mang đi làm là được. 

- Nhưng việc đó giúp ích gì cho trường hợp của tôi? – 

người phụ nữ tỏ ra nghi ngờ. 

Bác sĩ bình thản đáp: 

- Giúp nhiều lắm đấy! Sau này khi nào gặp tình trạng 

tương tự, cô chỉ cần mở hộp cơm ra. Nếu cơm còn đầy 

nghĩa là cô đang đi tới văn phòng, còn nếu hộp rỗng 

nghĩa là cô đang trên đường đi về nhà.  

 

Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau. 

- Em làm bài tập chưa Tí? 

- Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi. 

- Em đã thêm cô vào luôn rồi đấy. 

- Cô vào xem nhớ like và comment cho em nhé. 

- Tốt lắm. 

- Cô cũng vừa post bảng điểm của em lên 

Facebook, cũng đã thêm mẹ em rồi. 

- Em nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho 

cô nhé. 

- !? 

 

 

THƯ GIÃN 
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THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2018 

Các khóa đào tạo liên tục cán bộ Y tế tại Bệnh viện TMHH 
- Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn công tác đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế; 

- Căn cứ công văn số 5044/BYT - K2ĐT ngày 06/08/2012 của Bộ Y tế về việc công nhận đủ điều kiện đào tạo liên tục ngành Y tế cho 

bệnh viện Truyền Máu - Huyết Học; 

- Căn cứ công văn số 7548/SYT-TCCB, ngày 13/11/2013 của Sở y tế về việc bổ sung chương trình tạo liên tục cho cơ sở đào tạo Bệnh 

viện Truyền máu – Huyết hoc; 

- Căn cứ công văn số 4489/QĐ-SYT, ngày 26/6/2017 của Sở Y tế Quyết định về việc phê duyệt bổ sung 8 chương trình tạo liên tục cho 

Bệnh viện Truyền máu – Huyết hoc thuộc Sở Y tế. 

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan/đơn vị và Quý đồng nghiệp kế hoạch chiêu sinh các khóa đào 

tạo liên tục cán bộ Y tế năm 2018, cụ thể như sau: 

I. Danh sách các khóa đào tạo 

1. Lâm sàng Huyết học gồm các khóa:             Thời lượng đào tạo 

1.1. Huyết học lâm sàng.       6 tháng 

1.2. Ghép tế bào gốc tạo máu        6 tháng 

1.3. Chiết tách các thành phần máu.      2 tháng 

1.4. Chăm sóc người bệnh Huyết học.      3 tháng 

1.5. Truyền máu Lâm sàng.       3 tháng 

1.6. An toàn truyền máu.       1 tuần 

2. Cận lâm sàng Huyết học gồm các khóa: 

2.1. Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm.     3,5 tháng 

2.2. Xác định HLA.        2 tháng 

2.3. Miễn dịch Truyền máu.       2 tháng 

2.4. Dấu ấn miễn dịch cơ bản.       4 tháng 

2.5. Kỹ thuật lai tại chỗ phát huỳnh quang (FISH).    1 tháng 

2.6. Nhiễm sắc thể đồ.       6 tháng 

2.7. RT – PCR các tổ hợp Gen trong CML, AML, ALL.    2 tháng 

2.8. XN Huyết học - Ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh lý Huyết học.  2 tháng 

2.9. Xét nghiệm Tủy đồ.       3 tháng  

2.10. Xét nghiệm đông máu.       2 tháng 

2.11. Kỹ thuật Giải phẫu bệnh Huyết học.     3 tháng 

2.12. Giải phẫu bệnh Huyết học.       6 tháng 

3. Ngân hàng máu gồm các khóa: 

3.1. Điều chế, lưu trữ, cấp phát máu và các chế phẩm máu.   1 tháng 

3.2. Lấy máu và chiết tách tế bào máu.      1 tháng 

3.3. Sàng lọc máu.        3 tháng 

4. Ngân hàng Tế bào gốc gồm các khóa: 

4.1. Thu thập, xử lý và bảo quản tế bào gốc.     2 tháng 

- Học viên học toàn thời gian tại cơ sở đào tạo học bao gồm cả Lý thuyết và Thực hành theo chương trình đào tạo liên tục của BV TMHH 

đã được BYT phê duyệt. 

- Học viên được cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo liên tục theo quy định sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của khóa học. 

II. Kế hoạch đào tạo chi tiết (Xin vui lòng xem bản đính kèm). 

 III. Hồ sơ đăng ký học bao gồm có: 

  Phiếu đăng ký đào tạo theo mẫu; 

    Bản sao văn bằng chuyên môn (sao y công chứng); 

  Bản sao CMND/CCCD (Sao y công chứng); 

  02 hình 3x4 (ghi thông tin phía sau hình). 

 Quý đơn vị có nhu cầu cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo có thể đăng ký trực tiếp hoặc gửi văn bản qua đường bưu điện 

về địa chỉ: 

 Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học  

Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. 

ĐT: 0283 957 5886 (gặp CN. Đặng Văn Trường) Fax: 0283 855 2978 

Website: http://bthh.org.vn/  Email: daotao.bvtmhh@gmail.com    

Số tài khoản: 117000008675 tại Ngân hàng TMCPCT Việt Nam - CN Tp HCM 

 Thời gian đăng ký, đóng học phí và làm thủ tục nhập học trước 10 ngày khai giảng của mỗi khóa. 

 Trân trọng thông báo.  

GIỚI THIỆU 
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