
 

  



 

  



 

 

 

 

 
 

a U Tủy xương (Kahler) được biết đến 

như một bệnh tăng sinh có tính chất ác 

tính của Tương bào (plasmocyte) ở tủy 

xương và một số cơ quan khác. Bệnh gây tăng các 

globuline miễn dịch trong máu, tạo thành nhiều ổ tiêu 

xương dẫn đến gẫy xương bệnh lý, rối loạn chức năng 

nhiều cơ quan: suy thận, thiếu máu, tăng calci 

máu,…Tại bệnh viện Truyền máu - Huyết học, việc cập 

nhật các kiến thức mới nhất trong chẩn đoán, điều trị 

cũng như chăm sóc cho bệnh lý Đa U Tủy xương đã trở 

thành các hoạt động mang tính chất thường niên. 

Ngày 07/04/2018, Chương trình Hội thảo 

"Tiếp cận mới trong điều trị Đa U Tủy xương tái phát, 

kháng trị" tại Khách sạn Le Meridien Saigon với sự hợp 

tác giữa các chuyên gia là Bác sĩ đến từ Bệnh viện 

Raffle Singapore và Bệnh viện Truyền máu Huyết học. 

Đây là một cơ hội dành cho các Bác sĩ trong lĩnh vực 

huyết học có cơ hội cập nhật thêm các kiến thức mới 

nhất về điều trị căn bệnh Kahler của các nước bạn trong 

khu vực cũng như trên thế giới. 

Buổi chiều cùng ngày, Chương trình 

Truyền thông Giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) dành cho 

đối tượng là người bệnh Đa U Tủy cũng được tổ chức 

tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học với chủ đề 

"Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh". Buổi 

TT-GDKS được tổ chức thường niên mỗi năm một lần 

cũng nhằm mục đích cập nhật tình hình điều trị, những 

thành tựu cũng như phương pháp điều 

trị mang lại hiệu quả cao cho người 

bệnh Đa U Tủy. Bênh cạnh cung cấp 

thêm kiến thức về điều trị thì những 

lưu ý trong việc theo dõi, chăm sóc các 

vấn đề về xương cũng được các Bác sĩ 

chia sẻ trong chương trình. Theo chia 

sẻ từ BS. CKII. Ngô Ngọc Ngân Linh 

– Trưởng khoa Huyết học - Người 

LỚN 2: "Có bốn yếu tố quan trọng để 
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người bệnh có chất lượng sống tốt nhất chính là: Điều 

trị trúng đích, đạt đáp ứng tối ưu; kiểm soát triệu chứng 

do bệnh gây ra; điều chỉnh tác dụng phụ của thuốc, bên 

cạnh đó tinh thần lạc quan và lối sống lành mạnh sẽ 

giúp người bệnh đạt hiệu quả điều trị tốt hơn.  

Tại Bênh viện Truyền máu Huyết học, một bệnh 

viện chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực huyết học tại khu 

vực phía nam nói riêng và trên cả nước nói chung thì những 

hoạt động cập nhật kiến thức điều trị cho từng bệnh lý huyết học là thật sự rất cần thiết và thể hiện được sự 

quan tâm, mong muốn mang lại hiệu quả điều trị và cuộc sống tốt đẹp nhất cho người bệnh./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành Ủy viên - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn 

Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng 

quà đại diện Bệnh viện Truyền máu – Huyết học. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chiều 06-02, Thành Ủy viên - Phó trưởng 

Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội 

TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đã đến thăm và 

chúc tết Bệnh viện Truyền máu – Huyết học. 

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ sự 

vui mừng trước những thành quả đơn vị đạt được 

trong năm 2017, đặc biệt là kết quả về lĩnh vực Ghép 

tế bào gốc và Ngân hàng máu. Bên cạnh đó, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng ghi nhận tinh thần 

làm việc hăng say và quyết tâm cao của tập thể ban 

lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên chức của 

bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh. 

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê động viên 

tập thể y - bác sĩ của bệnh viện tiếp tục phát huy 

những thành quả đã đạt được, đóng góp tích cực cho 

ngành y của TP và đề nghị bệnh viện tiếp tục đào tạo 

và nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ đủ khả 

năng, trình độ tiếp cận công nghệ hiện đại nhằm nâng 

cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 
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Sáng ngày 17/03/2018, Hội nghị 

Hemophilia thường niên năm 2018 được tổ chức tại 

khách sạn Lotte Legen Sài Gòn. Với mục tiêu cập 

nhật kiến thức chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm 

trong hoạt động điều trị bệnh lý Hemophilia cho 

cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện khu vực 

phía Nam. 

 
       Hội nghị được tổ chức một cách trang trọng 

với sự góp mặt của BS.CKII. Phù Chí Dũng – Giám 

đốc bệnh viện Truyền máu – huyết học, Phó Chủ tịch 

Hội rối loạn đông máu Việt Nam phụ trách khu vực 

phía Nam; Dr. Joyce Lam – Cố vấn cao cấp, BV Nhi 

và Phụ sản KK Singapore; PGS.TS. Huỳnh Nghĩa - 

Phó chủ nhiệm khoa Y trường Đại học y dược TP 

HCM, Trưởng khoa Huyết học Trẻ em bệnh viện 

Truyền máu – Huyết học; BS.CKII. Nguyễn Thị 

Hồng Hoa – Trưởng khoa Khám bệnh bệnh viện 

Truyền máu – Huyết học, chi hội trưởng chi hội Rối 

loạn đông máu khu vực phía Nam và hơn 200 đại biểu 

đến từ các bệnh viện đa khoa/ chuyên khoa  trong khu 

vực. 

       Hemophilia là bệnh thiếu yếu tố đông máu 

yếu tố VIII (Hemophilia A) hay yếu tố IX 

(Hemophilia B), làm cho người bệnh dễ bị chảy máu 

ở cơ khớp, chảy máu kéo dài ở vết mổ, khi nhổ răng 

v.v... Biến chứng bệnh cơ xương khớp là biến chứng 

phổ biến ở các nước chưa có chương trình điều trị dự 

phòng và hậu quả là làm cho người bệnh trở nên tàn 

phế. 

      

  Điều trị bệnh bao gồm việc truyền thay thế 

các yếu tố đông máu bị thiếu để người bệnh ngưng 

chảy máu, điều trị bệnh lý khớp, phục hồi chức năng 

khớp v.v... Đối với những người đã có biến chứng 

nặng ở cơ khớp thì cần phải phẫu thuật chỉnh hình để 

phục hồi chức năng vận động. 

Tại hội nghị, BS.CKII Phù Chí Dũng đã phát 

biểu khai mạc hội nghị và chia sẻ cách điều trị bệnh 

Hemophilia tại các bệnh viện. Tinh thần xuyên suốt 

của buổi hội nghị là truyền đạt các kỹ thuật, kinh 

nghiệm giữa chuyên gia đến từ Bệnh viện Singepore 

và bệnh viện Truyền máu Huyết học cũng như giải 

đáp các thắc mắc của các đại biểu tham dự. 

       Hội nghị Hemophilia thường niên năm 2018 

kết thúc với niềm hân hoan và hy vọng về một tương 

lai phát triển không ngừng của ngành Truyền máu 

huyết học trong cả nước nói chung cũng như tại Bệnh 

viện Truyền Máu - huyết học nói riêng. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Các báo cáo viên tại Hội nghị chụp ảnh lưu niệm 

Chiều ngày 13/02/2018, tại hội trường lầu 4 – 

Bệnh viện Truyển máu – Huyết học đã tổ chức thành công 

Hội thảo về “Liệu pháp tế bào”. Hội nghị được tổ chức 

một cách trang trọng với sự hiện diện của GS. Akihiro 

Shimosaka – Chủ tịch Hội ACTO; BS.CKII Phù Chí 

Dũng – Giám đốc Bệnh viện Truyền máu – Huyết 

học và cùng hơn 60 đại biểu đến từ các bệnh viện tại 

TP.HCM.  
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Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Hội Rối 

loạn đông máu Việt Nam và Liên đoàn hemophilia 

Thế giới (WFH),  đoàn chuyên gia của WFH đã đến 

thăm và làm việc tại TPHCM trong hai ngày 22 và 23 

tháng 3 năm 2018. Nhờ công tác tổ chức và hợp tác 

chặt chẽ giữa Bệnh viện Truyền máu- Huyết học và 

Chi hội Rối loạn đông máu khu vưc Phía Nam 

(RLĐMKVPN) cũng như Bệnh viện Nhi đồng 1 và 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bảy chuyên gia của 

WFH đã có 2 ngày làm việc thật hiệu quả. Theo nhận 

định của các bác sĩ và Ban chấp hành chi hội 

RLĐMKVPN, các cơ hội hợp tác quốc tế như trên sẽ 

góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ nhân viên y 

tế cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho người bệnh hemophilia.  

      

       
 

 

Các 

chuyên gia 

thăm bệnh 

nhân 

 

Chuyên gia 

tập huấn kỹ 

năng hoạt 

động hội cho 

tình nguyện 

viên chi hội 

 

Chuyên gia tư vấn di 

truyền làm việc với các 

bác sĩ 

 

Chuyên gia về điều dưỡng 

tập huấn cho các bạn điều 

dưỡng về kỹ năng chăm sóc 

người bệnh hemophilia 

  

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể 

thao, tạo điều kiện cho các CNVC- LĐ ngành Y tế giao 

lưu, trao đổi kinh nghiệm rèn luyện sức khỏe sau thời 

gian lao động, công tác phục vụ nhiệm vụ chăm sóc 

sức khỏe nhân dân. 

 
              Đồng thời, chào mừng Đại hội Công Đoàn 

ngành Y tế lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành 

công, tiến tới Đại hội XI Công Đoàn Thành phố và Đại 

hội XII Công Đoàn Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 

63 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02/1955 – 

27/02/2018. Công Đoàn ngành Y tế đã tổ chức hội thi 

“Đua thuyền truyền thống” với sự tham gia của hơn 

100 đội thi đến từ các bệnh viện – Cơ quan trực thuộc 

Sở Y tế. 

 

              Tham gia mùa giải năm nay, Công Đoàn 

Bệnh viện Truyền máu Huyết học đã xuất sắc vượt qua 

vòng 1 ở vị trí thứ 2 để tiến vào vòng 2. Tuy nhiên, 

trước những đội bạn quá mạnh nên Công Đoàn Bệnh 

viện Truyền máu – Huyết học phải tạm chia tay trước 

vòng chung kết. 

 

               Nhưng thông qua mùa giải lần này, công 

Đoàn Bệnh viện Truyền máu – Huyết học có những 

buổi tập luyện để nâng cao tinh thần đoàn kết giữa 

CBVC với nhau, và đã học được nhiều kinh nghiệm 

đua thuyền từ các đội bạn. Mong vào những mùa giải 

lần sau Công Đoàn Bệnh viện Truyền máu – Huyết 

học sẽ gặt hái được kết quả cao hơn.      

       
 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ 

CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN TRUYỀN 

MÁU HUYẾT HỌC THAM GIA HỘI THI 

ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG 

 CHÀO MỪNG 27/2/2018 
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Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 

định “Non sông gấm vóc Việt Nam đều do Phụ nữ 

ta, trẻ cũng như già ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, 

rực rỡ”. …Khi Tổ quốc cần, người đều góp công, 

góp sức để xây dựng và bảo vệ quê hương, trong đó 

phụ nữ đóng vai trò quan trọng cho sự phồn vinh 

của đất nước. Phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống 

yêu nước, họ đã sát cánh cùng nam giới chiến đấu 

chống giặc ngoại xâm để giữ gìn nền độc lập của 

dân tộc. Phụ nữ Việt Nam vinh dự được Bác Hồ trao 

tặng tám chữ vàng “Anh hùng, Bất khuất, Trung 

hậu, Đảm đang”. Đây là sự vinh danh bởi những 

đóng góp to lớn đối với Tổ quốc. Lịch sử đã ghi 

nhận nhiều tấm gương Phụ nữ Việt Nam đã âm thầm 

hy sinh cho công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước 

như: Cao Thị Nấm, Đặng Thị Rành, Hồ Thị Hương, 

Huỳnh Thị Chấu, Mạc Thị Bưởi, Võ Thị Sáu, Hồ 

Thị Lượm… Là các nữ anh hùng thời kỳ kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhiều nữ anh hùng 

trong thời kỳ đổi mới như: Nguyễn Thị Hai, Hoàng 

Thị Thanh Mai, Phạm Thị Việt Nga, Trần Thị 

Đường, Vũ Thị Chất…  

Cũng vì lẽ đó mà Bà Trương Mỹ Hoa – 

Nguyên Phó Chủ tịch nước khẳng định: Người Phụ 

nữ chính là nội tướng trong gia đình, gánh vác việc 

nhà, lo cho chồng con rồi lo cả cha mẹ. Để chu toàn 

được thiên chức đó, họ đã phải hy sinh rất lớn vì 

cùng lúc đảm đương hai nhiệm vụ, đó là vừa lao 

động trong gia đình vừa lao động bên ngoài xã hội: 

“Bác Hồ nói phụ nữ là phân nửa cuộc Cách mạng, 

có phụ nữ thì Cách mạng mới thành công. Cho nên 

phụ nữ phải gánh vác việc nước và cũng đảm đương 

việc nhà. Và đó cũng là điều tạo cho người phụ nữ 

có một đức hy sinh và cũng là đạo đức của người 

phụ nữ trong công việc. Người phụ nữ từ mang thai, 

đẻ con, cho con bú bằng dòng sữa của mình, cho nên 

việc dạy dỗ gần gũi, chăm sóc con cái thì cũng có 

công cha nghĩa mẹ, nhưng người phụ nữ là người 

gần gũi hơn vì vậy mà nhiều khi phụ nữ phải hy sinh 

cái riêng của mình như vui chơi. Có khi hy sinh cả 

cuộc đời của mình để chăm lo cho sự nghiệp gia 

đình”. 

Có thể nói, danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm 

việc nhà” là niềm tự hào, là giá trị tôn vinh của mỗi 

nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên 

mọi lĩnh vực công tác, lao động, học tập, xây dựng 

gia đình tiến bộ hạnh phúc. 

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

là sự tiếp nối từ phong trào “Ba đảm đang” do Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 

1989 đến nay. 

Trãi qua hơn Hai mươi chín năm, sức sống 

của phong trào được khẳng định và chắp cánh bởi 

lòng quyết tâm của chị em, là mục tiêu cao cả mà 

nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) 

hướng tới, với mong muốn đem khả năng của mình 

để đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho xã hội và gia 

đình, góp phần thúc đẩy tiến bộ của Phụ nữ, bình 

đẳng giới và sự phát triển chung của ngành Y. Phẩm 

chất đáng quý của Phụ nữ đã được cán bộ ngành Y 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ 

TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC 

THI VIẾT 

“PHỤ NỮ NGÀNH Y NĂNG 

ĐỘNG, SÁNG TẠO” NĂM 2018 

(Đoạt Giải Nhất tại BV.TMHH) 

Sáng tác: BS. Nguyễn Anh Tuấn 

Khoa: Chẩn đoán hình ảnh 

 

TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM  

Tự hào Phụ nữ Việt Nam 

Chuyên tâm việc Nước, việc nhà đảm đang 

Xứng danh với tám chữ vàng 

Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời 

"Anh hùng bất khuất" bao đời 

"Đảm đang" "trung hậu" đó lời Bác trao 

Thật là hạnh phúc tự hào 

Việt Nam ta có biết bao Anh hùng 

Những người Phụ Nữ kiên trung 

Mưa bom lửa đạn bão bùng xong pha 

Hy sinh vì Đất nước nhà 

Mỗi người đều một bông hoa dâng đời! (Sưu tầm) 
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duy trì và phát triển tạo thành những bông hoa ngát 

hương, tỏa sáng trong phong trào “Hai giỏi”. 

Hưởng ứng cuộc thi viết “Phụ nữ Ngành Y 

năng động, sáng tạo” năm 2018 do Công Đoàn 

Ngành Y tế phát động, bản thân Tôi hiện đang là 

Bác sĩ Khoa chẩn đoán hình ảnh rất tâm đắc và xin 

giới thiệu tấm gương điển hình tiên tiến tại Bệnh 

viện Truyền máu-Huyết học (BV.TMHH), đó chính 

là Tiến sĩ-Bác sĩ Chuyên khoa II (TS.BSCKII) 

Trương Thị Kim Dung- Phó bí thư Đảng ủy-Phó 

Giám Đốc bệnh viện. 

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với 

TS.BSCKII Kim Dung, đó chính là một con người 

điềm đạm, cởi mở, ân cần với đồng nghiệp cũng như 

bệnh nhân. Từ năm 

1989, TS.BSCKII 

Kim Dung về công tác 

tại Bệnh viện Truyền 

máu Huyết học 

TP.HCM. Trong suốt 

quá trình 29 năm công 

tác, cũng không ít lần 

gặp trở ngại và khó 

khăn nhưng với sự 

quyết tâm phấn đấu 

bền bỉ, TS.BSCKII 

Kim Dung được sự tín 

nhiệm của tập thể 

đồng nghiệp và Ban 

lãnh đạo bệnh viện bổ nhiệm lần lượt các chức vụ: 

Chi Ủy viên Chi Bộ BV.TMHH, Phó Bí thư chi bộ, 

Bí Thư Chi Bộ bệnh viện nhiệm kỳ X đến nhiệm kỳ 

XIV, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa Miễn Dịch,  

Phó giám đốc điều hành bệnh viện và nay là Phó Bí 

thư Đảng ủy-Phó Giám Đốc bệnh viện phụ trách 

Ngân hàng máu nhiệm kỳ 2015-2020 ... Làm công 

tác quản lý là công việc còn khá mới mẻ nên 

TS.BSCKII Kim Dung luôn ý thức được nhiệm vụ 

được giao, đồng thời tham mưu đề xuất cho tập thể 

Đảng ủy-Ban Giám đốc bệnh viện các giải pháp 

nâng cao chất lượng trong công tác dự trữ-bảo quản 

máu; nâng cao chất lượng máu dự trữ, áp dụng 

những kỹ thuật tiên tiến vào công tác dự trữ và bảo 

quản máu. 

Điểm nổi bật nhất năm 2016, bác sĩ Kim 

Dung nhận Giải thưởng Kova lần thứ 14 ở hạng mục 

"Kiến tạo" với công trình nghiên cứu "Đánh giá hiệu 

quả sử dụng chế phẩm hồng cầu lắng đông lạnh tại 

TP.Hồ Chí Minh", nghiên cứu này đã giúp lưu trữ 

máu Hồng cầu lắng lên đến hơn 10 năm so với 

phương pháp thông thường, chỉ có thể lưu trữ được 

tối đa 42 ngày. 

Bác sĩ Kim Dung chia sẽ: việc nghiên cứu 

sản phẩm hồng cầu đông lạnh sẽ giúp cho các bác sĩ 

lâm sàng có hướng điều trị kịp thời hơn cho bệnh 

nhân và cộng đồng người bệnh có nhóm máu Rh(-) 

là nhóm máu có tỉ lệ rất thấp ở người Việt Nam từ 

0,04% đến 0,07% người có nhóm máu Rhâm (Rh-). 

Bên cạnh đó, những bệnh nhân có nhóm máu hiếm 

nêu trên hoặc người không muốn truyền máu của 

người khác có thể lưu trữ máu của chính mình tại 

Ngân hàng máu Thành 

phố Hồ Chí Minh để tạo 

nguồn máu dự trữ trong 

tương lai khi cần, ví dụ: 

khi họ có kế hoạch phẫu 

thuật từ trước. 

Có thể nói, công 

trình nghiên cứu này đã 

đem lại hiệu quả rất cao 

và BV.TMHH Thành phố 

Hồ Chí Minh đã trở thành 

nơi đầu tiên trong cả nước 

thực hiện cấp phát và sử 

dụng hồng cầu đông lạnh, 

nhờ lượng máu trữ đông 

đã cứu sống được nhiều bệnh nhân nhóm máu hiếm. 

Tính đến nay, Bệnh viện đã cung cấp hơn 450 túi 

máu cho hơn 22 Bệnh viện để giải quyết những 

trường hợp cấp cứu cho bệnh nhân có nhóm máu 

Rh(-) và không có người hiến máu kịp thời.  

Trong công việc và cuộc sống, bác sĩ Kim 

Dung thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, 

đạo đức, thực hiện nói đi đôi với làm, bắt đầu từ 

những việc nhỏ nhất là chấp hành nội quy, quy chế 

cơ quan, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài sản chung; 

sống giản dị, khiêm tốn, trung thực, hòa đồng với 

đồng chí, đồng nghiệp. Bác sĩ Kim Dung luôn tạo 

cho mình tác phong làm việc chủ động, sắp xếp 

khoa học, có kế hoạch, hài hòa giữa các nhiệm vụ 

được phân công và luôn tận tụy, trách nhiệm với 

nhiệm vụ được giao. 

TS. BS.CKII Trương Thị Kim Dung – Phó Giám đốc Bệnh 

viện Truyền máu – Huyết học 
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Cùng với sự phát triển của ngành Y tế Thành 

phố Hồ Chí Minh, những năm qua bác sĩ Kim Dung 

đã đạt được các thành tích đáng ghi nhận: Danh hiệu 

“Thầy thuốc ưu tú”; 02 kỷ niệm chương “ Vì sức 

khỏe Nhân Dân” và “Vì sự nghiệp Phụ nữ”; danh 

hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”, đảng viên 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm” (2010-

2015) và nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở” và nhiều bằng khen, giấy khen các 

loại.. 

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động công tác xã 

hội, bác sĩ Kim Dung cũng như bao người phụ nữ 

Việt Nam khác đều xác định rõ thiên chức và vị trí 

quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Luôn 

là chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho các con, vun 

vén công việc chu toàn để gia đình là tổ ấm, bến đỗ 

bình yên của mỗi thành viên. Nhiều năm liền gia 

đình bác sĩ Kim Dung đều đạt danh hiệu “Gia đình 

văn hóa” tại nơi cư trú. 

Gần 30 năm công tác tại bệnh viện với 

những thành quả của bác sĩ Kim Dung hôm nay đã 

góp phần quan trọng trong sự phát triển của đất 

nước nói chung và ngành Y nói riêng. Những kết 

quả đạt được, những việc làm tốt mà hàng nghìn Phụ 

nữ được vinh danh là minh chứng sinh động cho sức 

sống và sự lan tỏa của phong trào thi đua “Giỏi việc 

nước - Đảm việc nhà”.  

Xin cảm ơn TS.BSCKII Kim Dung đã luôn 

tận tâm trong công việc với tác phong làm việc hết 

sức nghiêm túc, học tập và thấm nhuần tư tưởng, 

tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản 

thân Tôi hiện đang là bác sĩ đang công tác tại Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh nguyện noi theo gương 

TS.BSCKII Kim Dung không ngừng rèn luyện bản 

thân, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ với 

mục tiêu “hết lòng hết sức phục vụ người bệnh” và 

nhiệt tình, năng nỗ trong các hoạt động phong trào 

do cơ quan phát động, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

 

 

Nhằm hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2018, chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/09/1931 – 26/03/2018). Đoàn Thanh niên Bệnh viện Truyền máu – Huyết học đã tổ chức hoạt động 

“Về Nguồn” tại rừng Vàm Sác – Cần Giờ. Thông qua các hoạt động của chiến dịch tình nguyện góp phần thực 

hiện công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và nâng cao tổ chức Đoàn và góp phần tạo sự đoàn 

kết gắn bó của các Chi đoàn. 

  

 

 

 

 

TS.BS.CKII Trương Thị Kim Dung (người đứng thứ tư từ trái 

sang) nhận giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016 cho hạng 

mục "Kiến tạo" cùng tập thể Bệnh viện 
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NGHIÊN CỨU VIÊM GAN B 

TIỀM ẨN Ở NGƯỜI HIẾN 

MÁU TẠI BỆNH VIỆN 

TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC 

 

 

1. Khái quát viêm gan B tiềm ẩn 

Viêm gan virus B (HBV) là một trong những 

bệnh lây nhiễm phổ biến của thế giới với khoảng 2 

tỷ người nhiễm HBV. Virus HBV xâm nhập qua 

đường máu nên dễ dàng được lan truyền rộng rãi bởi 

các sản phẩm máu có chứa nguồn bệnh. Do đó, việc 

truyền máu chứa HBV trở thành mối đe dọa lớn đối 

với các quốc gia đang phát triển mà có tỷ lệ nhiễm 

cao và quy trình chọn lọc máu chưa chặt chẽ. Máu 

và các sản phẩm từ máu trước khi được sử dụng đã 

được sàng lọc huyết thanh học. Tuy nhiên, gần đây, 

các nhà nghiên cứu phát hiện ra có những trường 

hợp nhiễm viêm gan B do truyền máu. Điều này 

chứng tỏ trong máu và các sản phẩm của máu có 

virus HBV tiềm ẩn (là những kháng nguyên viêm 

gan B bề mặt không phát hiện được về mặt huyết 

thanh học nhưng lại có sự hiện diện của HBV 

DNA). Virus HBV tiềm ẩn biểu hiện DNA trong 

máu với nồng độ rất thấp. Do đó, kỹ thuật khuếch 

đại acid nucleic (Nucleic Acid Amplification 

Testing – NAT) đã được áp dụng tại Bệnh viện 

nhằm nâng cao hiệu quả sàng lọc máu. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát tỷ lệ nhiễm viêm 

gan B tiềm ẩn OBI (occult HBV infection) ở người 

hiến máu có kết quả âm tính với kỹ thuật miễn dịch 

huyết thanh học. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên người đến hiến 

máu tại Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học TP. 

HCM từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016. Những 

mẫu máu tình nguyện sau khi sàng lọc huyết thanh 

học có kết quả âm tính với HBsAg sẽ được thực hiện 

kỹ thuật sinh học phân tử HBV DNA để xác định tỷ 

lệ viêm gan B tiềm ẩn.  

3. Kết quả nghiên cứu 

Chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm HBsAg trên 

176561 mẫu máu tình nguyện, xác định 3700 (2%) 

mẫu dương tính với HBsAg. Trong đó số người hiến 

máu nam nhiễm HBsAg chiếm 63,4%, và nữ chiếm 

36,6%. Tiến hành xét nghiệm HBV-DNA trên mẫu 

máu âm tính với HBsAg, chúng tôi thu được kết quả 

như sau: trong 172861 mẫu thì có 169 (0,097%) 

dương tính HBV-DNA; nghĩa là trong 10000 người 

hiến máu thì có khoảng 10 người mang virus viêm 

gan B tiềm ẩn. Nhờ có kỹ thuật NAT, chúng tôi đã 

phát hiện được 169 trường hợp viêm gan B tiềm ẩn 

có thể truyền cho người nhận hay sử dụng các sản 

phẩm từ máu của bệnh viện. 

Tỷ lệ HBsAg dương tính ở nghiên cứu có sự 

tương đồng với tỷ lệ của WHO (được báo cáo 

03/07/2017) khoảng 2% nhiễm virus viêm gan B ở 

khu vực Đông Nam Á(7). Khi so sánh với kết quả tỷ 

lệ viêm gan B tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết 

Học những năm trước đây với nghiên cứu Trương 

Thị Kim Dung và cộng sự (4) thì tỷ lệ nhiễm viêm 

gan B ở người hiến máu tại Bệnh viện Truyền máu 

- Huyết học càng ngày càng thấp. Điều này cho thấy 

sự tầm soát viêm gan B tại Bệnh viện Truyền máu - 

Huyết học ngay từ khâu tuyên truyền, vận động việc 

hiến máu nhắc lại trên người tình nguyện, khâu 

khám tuyển người hiến máu đang dần được kiểm 

soát tốt hơn. Bên cạnh đó, khoa học kỹ thuật và dân 

trí ngày càng phát triển, giúp mọi người có thể nắm 

được thông tin và cách phòng tránh các bệnh truyền 

nhiễm, thường xuyên kiểm tra sức khỏe và phát hiện 

sớm các triệu chứng bệnh. Do đó, đã góp phần làm 

XÉT NGHIỆM  

ThS. BS Trần Thị Trang 

ThS. Nguyễn Thanh Sơn 

8 



giảm đáng kể tỷ lệ người nhiễm HBV. Tuy nhiên, 

theo nghiên cứu của Weber B (2002) kết quả âm 

tính giả và kết quả không điển hình có thể xảy ra 

trong các trường hợp như: giai đoạn cửa sổ ở cuối 

thời kỳ ủ bệnh trước khi sự tổng hợp HBsAg đủ lớn 

để có thể phát hiện được bằng phương pháp miễn 

dịch, người mang nồng độ HBsAg thấp, những đột 

biến và biến thể của gen S, nhiễm trùng phối hợp 

HCV có thể làm cản trở sự sao chép của HBV hoặc 

sự thể hiện của HBsAg (6). 

Tỷ lệ OBI trong nghiên cứu này của chúng tôi 

cao hơn so với các nghiên cứu khác trên thế giới. 

Điển hình là gấp 1,67 lần so với nghiên cứu Rajesh 

Kumar và cộng sự (2), gấp 2,69 lần so với nghiên cứu 

của Soisaang Ph.(3) Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm viêm gan 

B tiềm ẩn trong nghiên cứu của chúng tôi lại thấp 

hơn rất nhiều so với nghiên cứu của K.T.Lin và 

cộng sự (1). Đó là do sự khác biệt về tình hình dịch 

tễ của mỗi nước và mỗi khu vực. So sánh với tỷ lệ 

OBI của nhóm nghiên cứu khác trong nước, kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi cũng cao hơn nghiên cứu 

tại Viện Huyết Học- Truyền Máu Trung Ương năm 

2014 - 2015 (0,079%) (5). Sự khác biệt về tỷ lệ này 

có thể do độ nhạy và phương pháp khác nhau trong 

quy trình chuẩn bị và phát hiện DNA. 

Kỹ thuật NAT là một trong những kỹ thuật tiên 

tiến nhất hiện nay mà Bộ Y tế đã ban hành thông tư 

cho phép áp dụng trong sàng lọc máu. Kỹ thuật này 

giúp phát hiện trực tiếp các DNA hoặc RNA của 

virus, có khả năng phát hiện được virus trong máu 

sớm hơn các phương 

pháp sàng lọc huyết 

thanh học. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy nếu 

kỹ thuật NAT chưa được 

áp dụng trong sàng lọc 

túi máu tại bệnh viện 

Truyền máu Huyết học 

trong năm 2016 thì sẽ có 

khoảng 169 trường hợp bị nhiễm HBV mà phương 

pháp huyết thanh học đã bỏ sót với tỷ lệ 0,097%; 

nghĩa là cứ 10000 người hiến máu thì sẽ có 10 người 

mang virus HBV tiềm ẩn, là nguy cơ truyền bệnh cho 

người nhận. Hơn thế nữa, như hiện nay, một túi máu 

được sản xuất thành ba hoặc bốn sản phẩm tương ứng 

để cung cấp cho người nhận, thì số người nhận có 

nguy cơ nhiễm virus HBV tiềm ẩn là 507 đến 676. 

Đây là một con số vô cùng ý nghĩa, đáng phải suy 

ngẫm.  

Tóm lại, cần phải đẩy mạnh việc thực hiện các 

xét nghiệm bằng kỹ thuật NAT, một là giúp người 

hiến máu phát hiện sớm bệnh để phòng ngừa và chữa 

trị, hai là để bảo vệ những người cần tiếp nhận máu 

không bị lây nhiễm qua con đường truyền máu. Kỹ 

thuật sàng lọc NAT đã được ứng dụng ở nước ta từ 

năm 2015 ở các ngân hàng máu lớn, nhưng chưa 

được người dân biết đến nhiều. Vì vậy, cần đẩy mạnh 

tuyên truyền cho người sử dụng biết cũng như cần 

kết hợp xét nghiệm huyết thanh học và kỹ thuật NAT 

trong sàng lọc máu để hạn chế đến mức thấp nhất sự 

lây lan HBV qua đường truyền máu. 
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1. Từ khóa: 

      HLA = MHC: kháng nguyên bạch cầu ở người 

– nhóm hòa hợp mô chính 

      Ghép tế bào gốc tạo máu = Ghép tủy 

      GvHD = Bệnh mảnh ghép chống ký chủ 

       Lấy tế bào gốc tạo máu để ghép cho người bệnh 

từ đâu? 

       Bằng trải nghiệm nghìn đời, ông bà ta đúc kết 

“Giọt máu đào hơn ao nước lã” để nói lên tầm quan 

trọng của tình thân ruột thịt - có liên hệ huyết thống 

với nhau. 

           Ngày nay, với sự tiến bộ khoa học, con người 

càng hiểu nhiều hơn về tự nhiên, trong đó bao gồm cả 

cơ thể người. 

          Máu là mô lỏng lớn nhất của cơ thể. Máu gồm 

hai thành phần: thể hữu hình (huyết cầu) và huyết 

tương. Chức năng chính của của máu là cung cấp các 

chất nuôi dưỡng và cấu tạo các tổ chức cũng như loại 

bỏ các chất thải trong quá trình chuyển hóa của cơ thể. 

Bên cạnh đó, máu chứa bạch cầu và kháng thể đóng 

vai trò bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của tác nhân 

gây bệnh hay những sai lầm phát triển gây bệnh ngay 

chính trong cơ thể. 

          Hơn thế nữa, trong máu chúng ta còn có một 

loại tế bào đặc biệt – tế bào gốc tạo máu – đi chu du 

với số lượng rất ít(khoảng 3-5/10.000 bạch cầu). Bằng 

một số phác đồ đặc hiệu, chúng ta có thể huy động tế 

bào này từ tủy xương ra ngoài máu với số lượng đủ để 

thực hiện ghép mà không cần phải lấy tủy của người 

cho. Từ đó, danh từ “Ghép tế bào gốc tạo máu” thay 

dần cho thuật ngữ “Ghép tủy xương” và người cho 

không còn phải đau đớn nhiều như trước đây phải lấy 

tủy xương nữa. 

        Ở người trưởng thành trung bình có 75ml máu/kg 

cơ thể ( nữ là 70ml máu/kg, nam là 80ml máu/kg). 

Nghĩa là một người bình thường có khoảng 5 lít máu. 

          Phân tích bằng máy, một giọt máu có khoảng 4 

trăm triệu hồng cầu, 6 trăm nghìn bạch cầu và 25 triệu 

tiểu cầu mang đầy đủ dữ liệu di truyền cá thể. 

          Với số lượng tế bào như vậy, máu chính là kho 

lữu trữ và vận hành sự sống mà tạo hóa đã chọn lọc 

cho sinh vật. Chúng ta chỉ cần lấy tế bào gốc tạo máu 

từ máu ngoại vi. 

          Một nguồn tế bào gốc rất đặc biệt đó là máu 

cuống rốn(nhau thai) cũng được chứng minh có giá trị 

và tiềm năng điều trị rất lớn. 

      2. Ghép tế bào gốc tạo máu – Phương pháp khôi 

phục lại hệ tạo máu bị tổn thương 

         Năm 1957, Thomas và cộng sự báo cáo trường 

hợp đầu tiên ở người cho thấy sự mọc mảnh ghép sau 

khi truyền một lượng lớn dịch tủy xương qua đường 

tĩnh mạch. Từ đó, ghép tủy ngày càng phát triển và trở 

thành phương pháp duy nhất có thể chữa khỏi nhiều 

nhóm bệnh nan y từ ác tính cho tới di truyền hay mắc 

phải. 

         Từ tháng 7/1995, phương pháp ghép tủy xương 

đã được ứng dụng để điều trị bệnh lý huyết học tại 

Trung tâm Truyền Máu Huyết Học, nay là Bệnh viện 

Truyền Máu Huyết Học TP. HCM, và đã đạt được rất 

nhiều thành quả ngoạn mục. 

         Tùy phương pháp và bệnh lý mà nguồn tế bào 

gốc được chọn có thể là của chính người bệnh sau khi 

đã điều trị tạm lui bệnh hoặc của người khỏe mạnh 

khác cho hoặc từ máu cuống rốn. Do vậy, ghép tế bào 

gốc có thể là tự ghép(của chính người bệnh), dị 

ghép(của người cho khỏe mạnh khác), ghép máu 
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cuống rốn(tế bào gốc từ máu cuống rốn, có thể của tự 

thân hoặc của người khác) 

         Bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu khỏe 

mạnh, hệ tạo máu của người bệnh được khôi phục mới 

hoàn toàn và có cơ hội phát triển lại bình thường.  

(Internet: Ảnh minh họa quá trình từ thu thập tế 

bào gốc đến ghép) 

      3. Ghép nửa thuận hợp – Cứu cánh khi không 

có người cho thuận hợp hoặc bệnh máu ác tính 

nhóm nguy cơ cao 

         Yêu cầu đầu tiên của sự thành công trong cuộc 

ghép là tế bào người cho phải mọc trong cơ thể người 

nhận. Do vậy, hòa hợp nhóm ghép HLA là yêu cầu cơ 

bản trong việc chọn người cho. 

         Về mặt kinh điển, càng nhiều kháng nguyên 

không hòa hợp thì tỷ lệ thải ghép(không mọc) và tỷ lệ 

mảnh ghép chống ký chủ càng cao 

         Thực trạng, không phải bệnh nhân nào cũng may 

mắn có được người cho thuận hợp nhóm ghép(HLA) 

hoàn toàn hoặc tìm được kịp thời để ghép. Hơn nữa, 

với xu thế gia đình ngày càng ít con nên khả năng tìm 

được anh chị em ruột thuận hợp HLA lại ngày càng 

khó. 

         Về mặt di truyền, cha mẹ và con sẽ chia xẻ ½ 

yếu tố di truyền(con là kết quả ½ của cha và ½ của 

mẹ), anh chị em ruột sẽ chia xẻ ít nhất ½ yếu tố di 

truyền. (Minh họa di truyền từ cha mẹ cho con - 

Internet) 

         Người bệnh sẽ có cơ hội cao tìm được người cho 

khỏe mạnh trong gia đình mình có chia xẻ ½ yếu tố di 

truyền(nửa thuận hợp). Đó có thể là anh - chị - em, 

cha - mẹ(hoặc con), thậm chị anh - chị - em họ hoặc 

huyết thống gần… 

         Bằng kỹ thuật ghép nửa thuận hợp cho phép 

người cho và người nhận chỉ khác biệt không quá 3 

kháng nguyên của nhóm hòa hợp mô HLA-A, HLA-

B và HLA-DRB1. Có nghĩa là có liên hệ huyết thống. 

Tất nhiên, với phương pháp này, phản ứng mảnh ghép 

chống ký chủ(GvHD) nếu xuất hiện sẽ rất nặng và là 

nguyên nhân tử vong hàng đầu trong ghép. Ngược lại, 

nếu kiểm soát được GvHD, phương pháp này tăng 

cường mạnh phản ứng mảnh ghép chống bệnh 

leukemia(GvL) giúp hệ miễn dịch người bệnh tiêu 

diệt sạch những tế bào leukemia còn sót, giúp khả 

năng khỏi bệnh kéo dài cao hơn. 

        Do vậy, ngoài trường hợp không thể tìm ra người 

cho khỏe mạnh, trưởng thành, phù hợp HLA hoàn 

toàn; chỉ định chủ yếu của ghép nửa thuận hợp là 

những trường hợp bệnh nguy cơ cao, đã tái phát; thậm 

chí tái phát sau ghép. 

      4. Thay lời kết 

         Từ năm 1957, lịch sử ghép tủy – ghép tế bào gốc 

tạo máu đang phát triển vượt bậc không ngừng. Vào 

năm 1994, sự khác biệt HLA với 3 kháng nguyên, 

Anasetti và cộng sự quan sát thấy 80% GvHD, còn 

được hình tượng là lời nguyền của Anasetti. Với sự 

hiểu biết ngày càng nhiều hơn về sự tạo máu thì kỹ 

thuật ghép tế bào gốc ngày càng phá vỡ được những 

giới hạn tự nhiên, điều này mang lại những cơ hội 

được điều trị lớn hơn cho người bệnh. Đó cũng chính 

là giá trị nhân văn cao cả.  

BS. Lê Thanh Chang 
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I. MỤC ĐÍCH 

Hướng dẫn này nhằm tăng thêm sự hiểu biết 

về bệnh lý Thần kinh ngoại biên (TKNB): trước tiên 

sẽ giải thích bệnh Thần kinh ngoại biên là gì, hệ thần 

kinh hoạt động như thế nào, bệnh có triệu chứng ra 

sao, có thể gây ra những gì trên những Bệnh nhân Đa 

u tủy, và cuối cùng giải thích cách có thể quản lý 

bệnh như thế nào. 

Thông tin trong hướng dẫn này không nhằm 

thay thế lời khuyên chuyên môn của các Bác sĩ cũng 

như các thành viên khác trong nhóm Chăm sóc sức 

khoẻ. Họ là những người tốt nhất để hỏi nếu có 

những vấn đề về tình trạng lâm sàng. Đây chỉ là 

những gợi ý hữu ích cho những người sống với bệnh 

Đa u tủy. 

Chúng tôi, nhóm Điều trị, khuyên người bệnh 

nên đọc hướng dẫn này trước khi bắt đầu điều trị. 

Bằng cách nhận ra các triệu chứng ban đầu của bệnh 

lý TKNB và báo cáo cho Bác sĩ hoặc Điều dưỡng, 

các Bệnh nhân và người nhà có thể thực hiện các 

hành động để làm giảm mức độ nghiêm trọng hoặc 

tiến triển của các triệu chứng, và ngăn ngừa khả năng 

tổn thương thần kinh không hồi phục được. 

II. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TKNB 

Hệ thần kinh trong cơ thể người bao gồm: 

• Hệ thần kinh trung ương (CNS), bao gồm 

bộ não và tủy sống 

• Các dây thần kinh sọ (Cranial Nerves), là hệ 

thống 12 dây TK đi từ não đến các cơ quan vùng đầu 

như mắt, mũi, tai, lưỡi...  và 1 số bộ phận khác ở đầu 

• Hệ thần kinh ngoại biên (PNS) tất cả các 

dây thần kinh bên ngoài não và tủy sống: bao gồm 

thần kinh ở cánh tay, bắp tay, bàn tay, ngón tay, đùi, 

cẳng chân, bàn chân, ngón chân 

• Hệ thần kinh ngoại biên tự động (ANS), 

trước đây gọi là hệ TK thực vật, bao gồm các dây 

thần kinh kiểm soát hoạt động vô thức và điều chỉnh 

các chức năng của cơ thể như nhịp tim, hô hấp, tiêu 

hóa, tiểu tiện và các cơ quan sinh dục. 

Hình 1: Các hệ Thần kinh trong cơ thể 

 

Bệnh lý TKNB mô tả các tổn thương thần 

kinh gây suy giảm chức năng và dẫn đến các triệu 

chứng liên quan đến loại dây thần kinh bị ảnh hưởng. 

Đây là 1 tác dụng phụ tương đối phổ biến, có thể do 

bệnh gây ra (xuất hiện ở thời điểm chẩn đoán, tỷ lệ 

10 - 15%) nhưng thường liên quan đến 1 số phương 

pháp điều trị hơn. Các loại thuốc có thể gây ra là 

Vinca alkaloide (tỷ lệ 30 - 40%), các dẫn xuất 

Platinum (30%), Thalidomide (50 - 70%) và 

Bortezomib (30 - 40%). 

Hình 2:Tế bào thần kinh dẫn truyền tín 

hiệu 
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III. CÁC TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 

Bởi vì dây thần kinh dài nhất thường bị ảnh 

hưởng đầu tiên nên các triệu chứng thường bắt đầu ở 

ngón chân, sau đó chuyển sang mắt cá và chân. Ở 

phần trên cơ thể, các triệu chứng thường bắt đầu ở 

các ngón tay và di chuyển đến bàn tay và cánh tay. 

Các triệu chứng do thuốc gây ra thường tương tự (đối 

xứng) ở cả 2 bên trái - phải: 

* Một số triệu chứng tổn thương thần kinh cảm 

giác là: 

• Ngứa ran, tê rần hoặc đau ở bàn tay hoặc 

bàn chân 

• Cảm giác nóng rát, cháy trong bàn tay hoặc 

bàn chân 

• Cảm giác luôn đeo găng tay hay vớ dài 

• Mất cảm giác rung động, giảm cảm giác khi 

va chạm nhẹ 

• Tăng cảm giác chạm vào gây đau, thường 

gặp nhiều hơn vào ban đêm 

• Giảm hay mất phản xạ gân cơ sâu 

• Thay đổi cảm giác kích thích - nhận thông 

tin sai, ví dụ: cảm thấy nóng khi chạm vào vật lạnh 

hoặc không ý thức khi bàn chân nằm trên mặt đất làm 

tăng nguy cơ ngã 

• Không có khả năng duy trì sự cân bằng khi 

nhắm mắt 

• Khó nghe,tai thường nghe rung chuông 

hoặc ù tai 

• Mất khả năng cảm thấy đau hoặc thay đổi 

nhiệt độ, dễ dẫn đến thương tích 

* Một số tổn thương thần kinh vận động là: 

• Chuột rút, kích thước cơ co lại 

• Co giật cơ không kiểm soát được (nhìn thấy 

dưới da) 

• Phản xạ giảm  

• Khó khăn trong việc cài nút áo hay khi viết 

• Khó khăn khi cầm lấy hoặc cảm nhận hình 

dạng của các vật nhỏ 

• Khó khăn khi đứng lên lúc ngồi xổm 

• Đi bộ không vững hay tăng nguy cơ bị ngã 

* Một số triệu chứng tổn thương thần kinh tự 

động là: 

• Chóng mặt khi đứng dậy hoặc ngồi xuống  

• Tiêu chảy hoặc táo bón 

• Cảm giác đầy bụng sớm hơn bình thường 

khi ăn uống 

• Rối loạn cương dương 

* Một số yếu tố nguy cơ làm tổn thương tăng 

nặng thêm: 

• Hút thuốc lá: cản trở tuần hoàn và dẫn 

truyền thần kinh 

• Nghiện rượu: gây thiếu hụt dinh dưỡng, làm 

giảm hấp thu và chuyển hóa các vitamine (vitamines 

B1, B12 và folate) 

• Đái tháo đường: nên kiểm soát tốt nồng độ 

đường trong máu 

• Nhiễm trùng (vi khuẩn, Zona...) 

• Một số loại thuốc hóa trị liệu và các loại 

thuốc khác không điều trị ung thư. 

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
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Bảng 1: Các câu hỏi dùng để tự đánh giá 

Tổn thương TK. Đây là bảng đánh giá chức năng 

của nhóm Khảo sát Tổn thương Thần kinh trong 

trị liệu ung thư (FACT/GOG-Ntx): 

 

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TRONG ĐIỀU 

TRỊ UNG THƯ/ BẢNG CÂU HỎI VỀ ĐỘC 

TÍNH THẦN KINH (Khảo sát Tổn thương Thần 

kinh trong trị liệu ung thư (FACT/GOG-Ntx) 

Bệnh nhân tự đánh giá theo bảng sau 

0 Hoàn toàn 

không 

NTX4 Tôi có cảm giác 

khó chịu ở bàn 

chân 

1 Một chút NTX5 Tôi bị đau khớp 

hay co cứng cơ 

2 Hơi hơi H12 Tôi cảm thấy yếu 

toàn thân 

3 Khá nhiều NTX6 Tôi có vấn đề 

thính lực  

4 Rất nhiều NTX7 Tôi nghe tiếng vo 

ve hay tiếng động 

lạ trong tai 

NTX1 Tôi bị tê và 

mất cảm 

giác ở bàn 

tay 

NTX8 Tôi khó cài được 

nút áo 

NTX2 Tôi bị tê và 

mất cảm 

giác ở bàn 

chân 

NTX9 Tôi khó cảm 

nhận hình dạng 

vật thể nhỏ đang 

cầm trong tay 

NTX3 Tôi có cảm 

giác khó 

chịu ở bàn 

tay 

An6 Tôi đi lại khó 

khăn 

 

Bảng 2: Hướng dẫn các chỉ tiêu đánh giá 

Tổn thương TK cảm giác của Viện Ung thư Quốc 

gia Hoa kỳ (NCI). Đây là cách đánh giá thông dụng 

nhất hiện nay: 

 

Mức độ cảm 

giác 

Bệnh lý thần kinh 

1 Không triệu chứng, mất phản 

xạ sâu của gân cơ hoặc dị cảm 

2 Triệu chứng trung bình, giới 

hạn hoạt động thông thường 

3 Triệu chứng nặng , giới hạn 

hoạt động tự chăm sóc bản 

thân 

4 Nguy cơ đến tính mạng, cần 

can thiệp khẩn 

5 Tử vong 

 

V. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CHO BỆNH 

NHÂN VÀ THÂN NHÂN 

Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu hay triệu 

chứng nghi ngờ người bệnh bị tổn thương TKNB, 

Bệnh nhân và người nhà nên: 

• Báo cáo ngay các triệu chứng này cho Bác 

sĩ hoặc Điều dưỡng của bạn, những người có thể giúp 

bạn xử lý các triệu chứng 

• Bác sĩ của bạn có thể cho bạn 1 số thuốc để 

làm giảm các triệu chứng hoặc giảm liều thuốc cũng 

như có thể tạm gián đoạn điều trị cho đến khi các 

triệu chứng được cải thiện hơn, hoặc có thể phải 

ngừng hẳn điều trị 

• Nếu bạn đang dùng Bortezomib mà bị tổn 

thương TKNB hoặc có nguy cơ cao, hãy hỏi bác sĩ 

của bạn về Bortezomib tiêm dưới da (Bortezomib 

dưới da liên quan đến triệu chứng TKNB ít hơn và ít 

nghiêm trọng hơn Bortezomib tiêm tĩnh mạch) 
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Hãy hỏi Bác sĩ của bạn về các chiến lược 

hàng ngày (các biện pháp hỗ trợ) để làm giảm các 

triệu chứng TKNB: 

1. Tập thể dục để cải thiện lưu thông máu và 

cung cấp oxy cho thần kinh 

2. Chế độ ăn uống cân bằng với các thành phần 

được chuẩn bị tươi, nguồn vitamin B6, B12, vitamin 

D, folate và chất béo lành mạnh giúp bảo vệ hệ thần 

kinh. Mục tiêu bao gồm nhiều trái cây tươi, rau, ngũ 

cốc nguyên hạt và cá giàu axit béo 

3. Nên sử dụng chất xơ,chất làm mềm phân và 

thuốc nhuận tràng thích hợp để phòng ngừa táo bón 

do điều trị (và để tránh tác dụng phụ của thuốc giảm 

đau) 

4. Uống nhiều nước và các thức uống không cồn 

khác 

5. Khuyến khích bỏ thuốc lá và rượu bia. 

6. Mức đường huyết cao cũng gây ảnh hưởng 

tuần hoàn ngoại vi và dây thần kinh. Thuốc steroid 

như dexamethasone và prednisolone dùng trong các 

phác đồ điều trị Đa u tủy có thể làm tăng lượng đường 

trong máu → thường xuyên theo dõi. 

7. Bệnh nhân có rối loạn chức năng tự động 

nên thận trọng, tránh những yêu cầu về thể chất, lái 

xe hoặc vận hành máy móc cẩn thận. 

VI. KẾT LUẬN 

Tổn thương Thần kinh ngoại biên là 1 biến 

chứng nghiêm trọng của bệnh Đa u tủy và các thuốc 

điều trị bệnh Đa u tủy, có thể tổn thương cả thần kinh 

cảm giác, vận động và tự động 

Trong hầu hết các trường hợp, sự tổn thương 

có thể được phục hồi nhờ điều trị căn nguyên bệnh 

Đa u tủy và sử dụng các thuốc điều trị với liều lượng 

và thời gian thích hợp như: giảm liều thuốc, giãn cách 

thời gian dùng thuốc và/hoặc tạm ngưng các thuốc 

điều trị đồng thời phối hợp với các biện pháp hỗ trợ 

nhằm đạt hiệu quả tối ưu 

Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bệnh lý 

Thần kinh ngoại biên liên quan đến việc cải thiện 

chất lượng cuộc sống và kết cục cho Bệnh nhân. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Trần Quốc Tuấn. Bài giảng Đa u tủy xương. Tài 
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complications of non-platinum cancer 

chemotherapy. Uptodate 2017. 

3. Paul Kleutghen. Peripheral Neutropathy and 

Multiple Myeloma: Not Just Feet and Hands. 

Myeloma Crowd Foudation. 2017. 
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Đáp ứng nhu cầu cần phải có hệ thống để 

quản lý chặc chẽ các chương trình thuốc viện trợ 

bằng công nghệ thông tin; với dữ liệu thông tin 

hành chánh của người bệnh có sẵn trên hệ thống 

mạng E-hospital, bệnh viện Truyền Máu Huyết 

Học đã tự thiết kế và quản lý chương trình thuốc 

bằng hệ thống “Phân hệ quản lý chương trình 

thuốc viện trợ (nhóm thuốc Glivec, Tasigna)” có 

tính ứng dụng cao, dễ sử dụng và chức năng cảnh 

báo hoạt động rất hiệu quả. 
  

 
      

 Nâng cao chất lượng quản lý chương trình 

thuốc  viện trợ bằng công nghệ thông tin 

        Hiện bệnh viện Truyền Máu Huyết Học đã và 

đang thực hiện quản lý 03 chương trình nguồn 

thuốc viện trợdành cho người bệnh được chẩn đoán 

mắc bệnh Bạch cầu mạn dòng tủy (CML) và có kết 

quả nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính. Bệnh 

được điều trị bằng nhóm thuốc ức chế men - thuốc 

Tyrosine kinase (TKIs) là loại thuốc đánh trúng đích 

nên giá thành khá cao, hầu như không có người bệnh 

nào có đủ khả năng tài chính để theo đuổi việc điều 

trị. Tại Việt Nam, thuốc Tyrosine kinase có 2 nhóm: 

thế hệ I (Imatinib) có tên biệt dược là Glivecvà thế hệ 

II (Nilotinib) với tên biệt dược làTasigna. Khi thất 

bại với nhóm thuốc thế hệ I, người bệnh cần được 

chuyển sang điều trị với nhóm thuốc thế hệ II. Các 

thuốc này được sử dụng điều trị ngoại trú. 

        03 chương trình thuốc viện trợ này 

gồm: Chương trình GIPAP (Glivec International 

Patient Assistance Program) là chương trình tài trợ 

100% thuốc Glivec 100mg miễn phí dành cho người 

bệnh không có bảo hiểm y tế hoặc tham gia Bảo hiểm 

y tế (BHYT) chưa đủ 36 tháng liên tục. Chương 

trình VPAP (Vietnam Patient Assistance Program) 

là chương trình tài trợ thuốc Glivec 100mg (được gọi 

là VPAP1) và Tasigna 200mg (được gọi là VPAP2) 

dành cho người tham gia BHYT liên tục từ 36 tháng 

trở lên.Chương trình TASIGNA NOA là chương 

trình tài trợ một phần thuốc Tasigna 200mg. 

          Từ năm 2006 đến năm 2015, các chương trình 

thuốc viện trợ trên được quản lý bằng file excel. Tuy 

nhiên, trung bình mỗi năm bệnh viện có khoảng 100 

người bệnh mới tham gia vào các chương trình. 

Ngoài ra, bệnh viện còn có sự chuyển đổi người bệnh 

từ chương trình này sang chương trình khác. Lý do 

chuyển đổi chương trình như sau: Người bệnh tham 

gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đủ 36 tháng liên tục nên 

chuyển từ GIPAP qua VPAP1 hoặc từ TASIGNA 

NOA qua VPAP2. Người bệnh xuất hiện đột biến 

gen kháng thuốc Imatinib (Tyrosine Kinase thế hệ 

1) hoặc tác dụng phụ phải ngưng Glivec. Một số có 

thể chuyển sang dùng Nilotinib (Tyrosine Kinase thế 

hệ 2 – tức là Tasigna). Người bệnh xuất hiện đột biến 

gen kháng thuốc hoặc tác dụng phụ nặng đối với 

Nilotinib. 

        Với thực trạng trên, việc quản lý những loại 

thuốc trong chương trình bằng excel cũng gặp những 

hạn chế như: không có mối liên hệ dữ liệu giữa các 

khoa phòng (khoa điều trị, phòng Kế hoạch tổng hợp, 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
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khoa Dược, phòng Tài chính kế toán); các 

khoa/phòng, bộ phận lập file quản lý riêng nên phải 

nhập dữ liệu riêng, các thông tin hành chánh phải 

nhập lại nhiều lần; các báo cáo riêng biệt theo từng 

bộ phận quản lý, khó có một báo cáo theo dõi chung 

cho từng bệnh nhân. 

        Trong khi đó, bệnh viện đã có sẵn hệ thống phần 

mềm E-Hospital, là hệ thống mạng quản lý thông tin 

hành chánh, BHYT, kết quả xét nghiệm, toa thuốc,… 

có thể kết nối các khoa/ phòng. Cho nên, bệnh viện 

đã tự thiết kế và triển khai sử dụng hệ thống“Phân 

hệ quản lý chương trình thuốc viện trợ (nhóm 

thuốc Glivec, Tasigna)” bằng công nghệ thông tin 

trong toàn bệnh viện. 

      Những chức năng ứng dụng cao của hệ thống 

      Phân hệ quản lý thuốc viện trợ thực hiện với 03 

chức năng chính: 

      * Chức năng nhập liệu: 

      - Nhập liệu các thông tin hành chánh, diễn tiến 

bệnh, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật (xét nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh, thủ thuật) của người bệnh trên hệ 

thống E-hospital. 

      - Bộ phận quản lý chương trình nhập liệu trên 

Phân hệ quản lý thuốc viện trợ gồm: xác nhận BHYT 

3 năm, chọn tên chương trình, mã chương trình, số 

quản lý, ngày vào chương trình, ngày đóng chương 

trình, liều dùng ban đầu, trạng thái bệnh. 

      - Chương trình VPAP1 và VPAP2 có mã chương 

trình sẽ do phân hệ quản lý tự cấp theo trình tự thời 

gian nhập liệu như công thức: Tên chương trình + 

BTH + YYYY MM DD 

=> Lưu ý: Ký hiệu: VP1 = VPAP1 (Glivec); VP2 = 

VPAP2 (Tasigna); BTH là tên viết tắc của bệnh viện 

Truyền Máu-Huyết học. Ví dụ: VP2 BTH 2016 06 06 

      - Khoa Khám Bệnh nhập toa thuốc Glivec hoặc 

Tasigna tùy chương trình từ kho bảo hiểm y tế hoặc 

kho viện trợ. 

      - Trong trường hợp người bệnh đã dừng một 

chương trình và chuyển sang một chương trình khác, 

người bệnh sẽ không nhập được thuốc của chương 

trình cũ. 

      - Khoa Dược kiểm soát trên giao diện màn hình 

bao gồm: tên thuốc và hàm lượng; số phiếu lãnh 

thuốc, tổng số vỏ thuốc nợ, số vỏ thuốc nợ đợt này, 

số vỏ thuốc trả đợt này, số lượng xuất 

      * Chức năng cảnh báo: 

      Ngày tái đánh giá (re – approved); Ngày mua toa 

thuốc Tasigna; Cảnh báo người bệnh trùng mã 

chương trình; Cảnh báo “Hiện tại bệnh nhân đang 

tham gia chương trình nên không thể tham gia 

chương trình khác được”. 

      * Chức năng xuất báo cáo: 

      Các bộ phận liên quan đến chương trình viện trợ 

có thể xem và truy xuất các mẫu báo cáo trên phân 

hệ theo yêu cầu từ Ban giám đốc, cơ quan bảo hiểm 

xã hội hoặc tổ chức Max Foundation. 

      Hiệu quả quản lý chương trình thuốc và khả 

năng nhân rộng 

     Sau khi vận hành và sử dụng hệ thống “Phân hệ 

quản lý chương trình thuốc viện trợ (nhóm thuốc 

Glivec, Tasigna)”, bệnh viện từng bước nâng cao 

hiệu quả quản lý các chương trình thuốc viện trợ một 

cách chặt chẽ. Chẳng hạn như, mỗi người bệnh chỉ 

được tham gia 1 trong 3 chương trình tại cùng một 

thời điểm, khi người bệnh đã ngưng chương trình 

điều dưỡng sẽ không nhập được thuốc từ kho thuốc 

viện trợ. 

      Với việc liên thông dữ liệu giữa các khoa, phòng 

và có 4 loại cảnh báo từ chương trình, bệnh viện đã 

hạn chế tối đa những sai sót trong việc quản lý thuốc 

và khắc phục các nhược điểm trước đây thường gặp 

như: nhắc bác sĩ làm thủ tục gia hạn kịp thời và nhắc 

người bệnh mua thuốc đúng thời gian. Chương trình 

quản lý bằng hệ thống này còn có thể truy xuất hơn 

10 mẫu báo cáo và hạn chế nhầm lẫn hoặc thất lạc dữ 

liệu khi thay đổi nhân viên quản lý. 

      Phân hệ quản lý chương trình thuốc viện trợ 

(Glivec, Tasigna) là sản phẩm công nghệ có tính ứng 

dụng cao, dễ sử dụng và chức năng cảnh báo hoạt 

động rất hiệu quả. Do đó, Phân hệ này có thể áp dụng 

tại nhiều bệnh viện đang muốn quản lý chương trình 

thuốc viện trợ hoặc những loại thuốc mắc tiền bằng 

công nghệ thông tin. 
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CHỐNG NHẦM LẪN NGƯỜI BỆNH 

KHI TRUYỀN MÁU
 

rong quá trình chăm sóc người 

bệnh, nhẩm người bệnh là một 

trong những nguy cơ tiềm ần của 

sai sót y khoa, có thể gây hậu quả 

từ nhẹ đến nghiêm trọng cho 

người bệnh. Trong truyền máu, nhầm lẫn người bệnh 

có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhất – gây tử 

vong cho người bệnh, chính vì vậy xác định đúng 

người bệnh là mục tiêu hàng đầu của an toàn người 

bệnh (theo Joint Commission International (JCI)) nói 

chung và đặc biệt trong an toàn truyền máu. Trong 

bài này, chúng tôi muốn chia sẻ 02 tình huống tiềm 

ẩn nguy cơ nhầm lẫn người bệnh khi truyền máu  mà 

…ít ai”ngờ”. 

1. Tình huống 1: Nhầm mẫu máu xét nghiệm 

Điều dưỡng sử dụng ống máu đã lấy trước 

đó chuyển phòng xét nghiệm để định nhóm máu và 

làm chứng nghiệm phù hợp. Trường hợp này thường 

xảy ra ở Khoa Nhi hoặc phòng cấp cứu, khi việc lấy 

ven tĩnh mạch rất khó khăn và gây đau đớn cho người 

bệnh nên Điều dưỡng lấy sẵn nhiều mẫu máu cùng 

một lần, các nhãn ghi trên ống máu không rõ ràng. 

Hậu quả: Nguy cơ nhầm mẩu máu xét 

nghiệm, dẫn đến cung cấp túi máu không phù hợp 

tăng nguy cơ truyền nhầm nhóm máu cho người bệnh 

nếu việc định nhóm máu tại giường không được thực 

hiện nghiêm túc. 

Cách phòng ngừa: Xác định đúng mẫu máu 

người bệnh bằng cách lấy mẫu máu sau khi xác định 

đúng người bệnh theo quy định, dán nhãn (barcode 

hoặc ghi tay) ngay tại giường bệnh (thông tin trên 

nhãn rõ ràng đầy đủ: Họ tên, tuổi, địa chỉ,mã số người 

bệnh), tuyệt đối không dán nhãn ống xét nghiệm  

cùng lúc hai hay nhiều người bệnh trước sau đó đem 

đến giường bệnh lấy máu xét nghiệm. 

2. Tình huống 2: Còn “khoảng hở” sau khi 

định nhóm máu tại giường 

Điều dưỡng xác định đúng người bệnh, lấy 

máu làm định nhóm máu và phản ứng hòa hợp tại 

giường, trong khi chờ Bác sĩ đến đọc kết quả, Điều 

dưỡng đi làm việc khác, Bác sĩ đến đọc kết quả thấy 

đúng nhóm máu, ký y lệnh mà không xác định lại 

người bệnh, Điều dưỡng tiến hành truyền máu. 

Hậu quả: Nguy cơ truyền nhầm máu cho 

người bệnh vì người bệnh có thể rời giường bệnh đi 

đâu đó trong “khoảng hở” thời gian chờ bác sĩ, điều 

dưỡng đi làm việc khác (Ví dụ: Tranh thủ đi vệ sinh), 

người khác thấy giường trống nằm vào…Điều này 

cũng có thể xảy ra khi Điều dưỡng thực hiện lấy máu 

xét nghiệm định nhóm máu tại giường nhưng Bác sĩ 

không đọc tại giường (Điều dưỡng đem đến nơi khác 

cho Bác sĩ đọc). 

Cách phòng ngừa: Xét nghiệm nhóm máu 

tại giường (bao gồm thực hiện và đọc)  nên có 02 

người cùng kiểm tra và đọc kết quả, phải thực hiện 

ngay tại nơi có người bệnh và ngay trước thời điểm 

tiếp nối đường truyền máu vào người bệnh. Nếu có 

“khoảng hở” thì phải thực hiện kiểm tra xác định 

người bệnh lại từ đầu. 

 

 

 

T 

CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG 

ĐD. CKI Lê Thị Son 
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DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ 

MỘT SỐ LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH 

CHO NGƯỜI SUY GIẢM MIỄN DỊCH 

NÊN ĂN CHÍN, UỐNG SÔI 

Rửa tay với nước ấm, xà phòng trong 20 giây 

trước và sau khi chuẩn bị thức ăn 

 

Rửa rau củ và trái cây dưới 

dòng nước đang chảy mạnh sau 

đó ngâm với muối hoặc nước 

ngâm rau quả trước khi ăn, 

không rửa xà phòng và các chất 

tẩy rửa. 

 

Dự trữ thực phẩm ở 

nhiệt độ ≤ 40C  

 

 Nên ăn ngay sau khi nấu 

chín 

 Rã đông bằng lò vi sóng, 

không được trữ đông trở lại 

sau khi rã đông. 

 Uống nước đun sôi để nguội 

hoặc đã tiệt trùng, nước trái 

cây  đã qua tiệt trùng 

 Uống sữa tiệt trùng. 

 

 

Đồ hộp cần được rửa sạch 

bằng xà phòng bên ngoài 

trước khi mở hộp. 

 

Nấu thực phẩm: 

 Thịt: nấu chín cho đến khi không 

còn màu hồng và chảy nước, nên 

nấu chín ở 1000C. 

 Nấu chín kỹ các loại thịt cá 

 Cắt nhỏ đậu hủ đông lạnh, đun sôi 

ít nhất 5 phút trước khi nấu 

 

 Lựa chọn thực phẩm: 

 Chọn thực phẩm tươi nhất, 

không  

mua thực phẩm quá hạn 

dùng. 

 Kiểm tra ngày sản xuất, ngày 

hết hạn. 

 Chọn trái cây, rau quả sạch. 

 

 

Sử dụng dụng cụ: 

 Luôn dùng dao sạch để cắt 

những thực phẩm khác nhau 

 Thường xuyên lau chùi, vệ 

sinh bếp, bàn ăn bằng xà 

phòng hoặc chất tẩy rửa 

chuyên dụng và thay miếng 

chùi xoong 

 Để riêng thực phẩm sống và 

thực phẩm chín trên bàn bếp 

 
Khi đi ăn bên ngoài: 

 Nên đi ăn sớm, tránh xa đám 

đông 

 Sử dụng bộ nước chấm riêng 
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Không mua đồ hộp bị biến 

dạng, lồi lõm, căng phồng, 

rỉ sét, phải đảm bảo các 

bao bì đóng gói không 

được rách, hở. 

              KHÔNG NÊN DÙNG THỰC PHẨM KHÔNG AN TOÀN  

MỘT SỐ LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH 

CHO NGƯỜI SUY GIẢM MIỄN DỊCH 

 

Không sử dụng thực phẩm 

bán ở các xe đẩy, cửa hàng 

bán thức ăn nhanh, gánh 

hàng rong. 

Không ăn thức ăn thử miễn 

phí 

 

Thức ăn CHÍN không để bên 

ngoài quá lâu trên 2 giờ, nhất 

là vào mùa nóng vì dễ ôi 

thiu. 

 

Các món ăn có trứng hoặc có 

trộn mayonnaise không được 

để ngoài tủ lạnh quá một giờ. 

 

 

 Không ăn cá sống, hải sản sống, sushi, đậu 

phộng luộc 

 Không luộc trứng hồng đào, ốp la, hạn chế 

thực ăn chứa trứng chưa chế biến kỹ như 

mayonnaise 

 Không sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa 

chưa tiệt trùng 

 Không ăn salad trộn sẵn trong siêu thị, kem 

không đông lạnh 

 Không ăn thức ăn có nguy cơ nhiễm khuẩn 

cao: salad trộn sẵn, buffet, hàng rong… 

 Không ăn rau sống, thịt sống 

 Không uống nước ép trái cây trong nhà 

hàng, quán ăn 

 Muỗng, nĩa, đũa phải được đặt lên khay, 

không đặt trực tiếp lên bàn 

 

 

Đối với bệnh nhân đang 

trong chế độ cách ly do giảm 

bạch cầu hạt, nên ăn trái cây 

có vỏ và tốt nhất là đã được 

nấu chín (chuối nấu) và 

không ăn rau sống. 

 

 
Không ăn trái cây đã úng dập 

và không mua trái cây gọt sẵn 

trong siêu thị 

 

 

Không sử dụng trứng đã nứt vỏ và các thức ăn ôi 

thiu (tuyệt đối không nếm thử) 

 

 

 Không dùng dao cắt thịt để gọt, cắt trái cây 

 Không để chung thức ăn sống và thức ăn đã 

nấu chín chung một tủ lạnh. 
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“Nhiễm khuẩn bệnh viện là những nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian người bệnh điều trị tại 

bệnh viện và nhiễm khuẩn này không hiện diện cũng như không nằm trong giai đoạn ủ bệnh tại thời điểm 

nhập viện. Nhiễm khuẩn bệnh viện thường xuất hiện sau 48 giờ kể từ khi người bệnh nhập viện”. 
Nhiễm khuẩn bệnh viện là một nguy cơ đối 

với người bệnh vì nó kéo dài thời gian nằm viện cùng 

với đau đớn và khó chịu cho người bệnh, gây mất thời 

gian làm việc và mất thu nhập của người bệnh cũng 

như người nhà, kèm với lo lắng và các bất tiện. Ảnh 

hưởng kinh tế và xã hội của nhiễm khuẩn đối với bệnh 

viện và cộng đồng là đáng kể, do tăng chi phí nằm 

viện, tăng sử dụng kháng sinh, tăng tỷ lệ bệnh nặng 

và tử vong.  

Tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện đã có 

nhiều thay đổi trong vài thập kỷ qua và thay đổi theo 

từng châu lục. Các vi khuẩn gây bệnh có thể là trực 

khuẩn Gram (-), các vi khuẩn Gram dương, nấm hoặc 

ký sinh trùng. Tuy nhiên, nhiễm khuẩn bệnh viện do 

trực khuẩn Gram (-) đa kháng thuốc kháng sinh 

(ESBL, CRE, MDR-P, MDR-A…) đã và đang trở 

thành một tai họa thực sự cho các bệnh viện. Tốc độ 

kháng kháng sinh của các vi khuẩn này với các nhóm 

kháng sinh carbapenems và aminoglycoside cũng 

tăng nhanh và lan rộng khắp các châu lục, trong đó có 

Việt Nam. Song song với sự phát triển đó là tần xuất 

mắc và tử vong của bệnh cảnh lâm sàng nặng do vi 

khuẩn đa kháng ngày càng tăng cao. Do vậy, sử dụng 

kháng sinh hợp lý trong cơ sở khám chữa bệnh là một 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tính nhạy cảm kháng 

sinh của vi khuẩn. Khi sử dụng kháng sinh không hợp 

lý sẽ làm tăng chủng kháng thuốc do có sự phối hợp 

chọn lọc tự nhiên và thay đổi các thành phần gen 

kháng thuốc của vi khuẩn, và thuật ngữ “kháng kháng 

sinh” đã không còn xa lạ trong điều trị nhiễm khuẩn, 

nhưng nó đã trở nên nguy hiểm, cấp bách, đòi hỏi phải 

có sự nỗ lực tổng hợp nhằm giúp nhân loại tránh khỏi 

nguy cơ quay trở lại thời kỳ chưa có kháng sinh. Tổ 

chức Y tế Thế giới nhận định, chúng ta đang sống 

trong kỷ nguyên phụ thuộc kháng sinh và yêu cầu 

toàn cầu có trách nhiệm bảo vệ nguồn thuốc kháng 

sinh quý giá cho thế hệ sau. Tuy nhiên, hiện nay tại 

các nước đang phát triển việc sử dụng kháng sinh 

không hợp lý đã tạo ra nhiều loại vi khuẩn đột biến 

gây đa kháng kháng sinh.  

Tại Bệnh viện Truyền máu – Huyết học, Ban 

lãnh đạo Bệnh viện đặc biệt quan tâm sâu sắc về vấn 

đề nhiễm khuẩn bệnh viện. Bệnh viện ngày càng đẩy 

mạnh công tác kiểm soát nhiễm khuẩn thông qua việc 

trang bị đầy đủ dung dịch vệ sinh tay trên mỗi giường 

bệnh và trang bị máy vệ sinh tay tự động trước mỗi 

phòng bệnh, đây là một trong những biện pháp giúp 

tăng cường công tác vệ sinh tay, giảm tỷ lệ nhiễm 

khuẩn bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện thực hiện tăng 

cường công tác giám sát vệ sinh tay, giám sát tuân thủ 

thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện cách ly 

đối với các trường hợp nhiễm vi khuẩn đa kháng 

thuốc. Đặc biệt, Bệnh viện đã trang bị các hệ thống 

áp lực dương tại các vị trí Phòng Cách ly bệnh nặng 

và khu Cách ly Khoa Ghép tế bào gốc. Tại khu cách 

ly Khoa Ghép tế bào gốc bệnh viện cũng đã triển khai 

sử dụng găng vô khuẩn trước khi thăm khám, chăm 

sóc người bệnh.  

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học cũng đã 

thành lập Ban quản lý kháng sinh để phân công nhiệm 

vụ những bộ phận/khoa/phòng phụ trách để tổ chức 

những hoạt động như: khảo sát về nhiễm khuẩn bệnh 

viện, tổng hợp và phân tích dữ liệu về mức độ kháng 

thuốc, xác định về mô hình kháng thuốc tại bệnh viện, 

xây dựng phác đồ sử dụng kháng sinh theo kinh 

nghiệm... Đồng thời, Bệnh viện thường xuyên kiểm 

tra, giám sát việc kê toa của các bác sĩ, việc sử dụng 

các loại kháng sinh trong danh mục hạn chế sử dụng 

CHỐNG NHIỄM KHUẨN 
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và biên bản hội chuẩn kháng sinh theo quy 

định…Ngoài ra, bệnh viện cũng đã xây dựng và tập 

huấn hướng dẫn về kỹ thuật lấy mẫu vi sinh, hướng 

dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn thực hiện 

những tiêu chí về nhiễm khuẩn bệnh viện, tiêu chí về 

mức độ kháng thuốc hướng dẫn phân tầng nguy cơ, 

chiến lược xuống thang kháng sinh, sử dụng kháng 

sinh đối với trường hợp nhiễm vi khuẩn đa kháng, xây 

dựng danh mục kháng sinh cần hạn chế, hội chẩn, phê 

duyệt; quy trình lãnh, duyệt kháng sinh.  

Với những hoạt động trên, bệnh viện Truyền 

máu – Huyết học đã giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn từ 14,2% 

xuống còn 8,6% và phấn đấu hạn chế đến mức thấp 

nhất tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và đề kháng kháng 

sinh, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa 

bệnh, giảm chi phí cho người bệnh, giảm thiểu những 

hậu quả không mong muốn khi sử dụng kháng sinh 

và ngăn ngừa vi khuẩn đề kháng kháng sinh tại bệnh 

viện, đảm bảo an toàn cho người bệnh. 

 

 

 

Bộ Y tế cũng đã đưa ra các Quy định, Thông 

tư nhằm kiểm soát và phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh 

viện, sự xuất hiện của vi khuẩn đề kháng kháng sinh, 

đa kháng kháng sinh. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2009 

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2009/TT-BYT 

hướng dẫn tổ chức công tác nhiễm khuẩn bệnh viện 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Quyết định số 

2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013 về việc phê duyệt Kế 

hoạch quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ 

năm 2013 đến năm 2020. Quyết định số 772/QĐ-

BYT ngày 4 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử 

dụng kháng sinh trong bệnh viện”. Bộ tiêu chí kiểm 

tra bệnh viện năm mới ngày 18/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh 

giai đoạn 2016 – 2020 và ban hành kèm Quyết định 

1886/QĐ-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y 

tế.  

Tại Bệnh viện Truyền máu – Huyết học, các 

công tác liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm 

khuẩn ngày càng được đẩy mạnh và nâng cao. Bệnh 

viện đã được thành lập đầy đủ Hội đồng và Mạng lưới 

kiểm soát nhiễm khuẩn, Tổ giám sát kiểm soát nhiểm 

khuẩn và nhân viên giám sát chuyên trách về công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn trên toàn Bệnh viện. Hàng 

năm, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện triển 

khai điều tra cắt ngang về kiểm soát nhiễm khuẩn theo 

từng Quý I, II, III, IV, qua đó nhận định được tình 

hình thay đổi và đề xuất các biện pháp can thiệp nhằm 

giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn Bệnh viện. Ngoài ra, các công 

tác liên quan đến nghiên cứu khoa học trong hoạt 

động kiểm soát nhiễm khuẩn được thực hiện hằng 

năm, các đề tài đã được triển khai như "Đánh giá hiệu 

quả công tác vệ sinh tay bằng cồn trước và sau khi 

thực hành vệ sinh tay thường quy", "Ứng dụng phiếu 

khảo sát vệ sinh tay trên máy tính bảng trong công 

tác kiểm soát nhiễm khuẩn", "Tình hình viêm phổi 

bệnh viện", "Tình hình vi khuẩn đa kháng kháng 

sinh"…  

Bên cạnh đó, Bệnh viện trang bị đầy đủ dung 

dịch vệ sinh tay trên mỗi giường bệnh và máy vệ sinh 

tay tự động trước mỗi phòng bệnh, thực hiện tăng 

cường công tác giám sát vệ sinh tay, giám sát tuân thủ 

thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện cách ly 

đối với các trường hợp nhiễm vi khuẩn đa kháng 

thuốc và đặc biệt là trang bị các hệ thống áp lực dương 

tại các vị trí Phòng Cách ly bệnh nặng và khu Cách ly 

Khoa Ghép tế bào gốc. Kết quả ghi nhận tỷ lệ nhiễm 

khuẩn bệnh viện ghi nhận giảm từ 14,2% năm 2016 

xuống còn 8,6% năm 2017. Với những kế hoạch, 

cũng như hoạt động đã và đang triển khai, tỷ lệ nhiễm 

khuẩn bệnh viện sẽ theo hướng giảm dần hàng năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN. Dương Bá Vũ 
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Phần mềm quản lý trang thiết bị được thiết kế 

nhằm mục đích theo dõi công tác mua sắm, sửa chữa, 

bảo trì, kiểm định/hiệu chuẩn; báo cáo thống kê các 

máy móc trang thiết bị tại Bệnh viện; giúp kiểm soát 

tốt tình hình sử dụng thiết bị ở mỗi khoa/phòng và 

nâng cao hiệu quả quản lý đối với các hoạt động 

chuyên môn của Phòng Vật tư – Trang thiết bị; tối đa 

hóa lợi ích nói chung cho Bệnh viện.  

Được sử dụng cho việc quản lý thống nhất các 

danh mục tên chủng loại thiết bị các khoa/phòng trong 

Bệnh viện từ khi mua mới cho đến khi đưa vào sử 

dụng, sửa chữa, bảo trì cũng như kiểm định, hiệu 

chuẩn, điều chuyển, thanh lý. Đặc biệt, phần mềm cho 

phép tích hợp thông tin để in nhãn mã vạch cho từng 

nhóm thiết bị, công cụ dụng cụ, máy công ty cho 

mượn… 

Tăng cường công tác giám sát hỗ trợ theo dõi 

tình trạng các máy móc thiết bị bằng hệ thống cảnh 

báo tự động giúp cấp quản lý theo dõi nắm bắt kịp 

thời.   

Một số chức năng chính của phần mềm quản lý 

thiết bị: 

1. Quản lý thiết bị  

Quản lý thông tin đầu vào của các thiết bị như: tên, 

nhãn hiệu, model, số seri, hãng sản xuất, nước sản  

 

 

 

 

xuất, nguyên giá, nguồn sử dụng, đơn vị cung cấp, các 

chứng từ tài liệu liên quan.  

2. Theo dõi tình trạng hư hỏng, sửa chữa  

Khoa/phòng sử dụng có thể tương tác trực tiếp tình 

trạng hư hỏng của thiết bị lên phần mềm. Phòng Vật 

tư – Trang thiết bị ghi nhận thông tin qua chức năng 

cảnh báo, tiến hành khảo sát đánh giá tình trạng hư 

hỏng thiết bị. Đảm bảo công tác sửa chữa được 

thường xuyên liên tục.   

 Yêu cầu sửa chữa từ các khoa/phòng sử dụng 

 Kết quả khảo sát máy móc, thiết bị hư hỏng 

 Kết quả sau khi sửa chữa máy móc thiết bị 

VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ 
Những danh mục 

có trong chức năng 

Quản lý thiết bị 

 

Những danh mục có 

trong chức năng Hư 

hỏng – sửa chữa thiết bị 

 

Những danh 

mục có trong 

chức năng 

Quản lý thiết bị 
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3. Theo dõi lập kế hoạch bảo trì, kiểm 

định/hiệu chuẩn  

 

 

 

Công tác bảo trì, kiểm định/hiệu chuẩn các máy 

móc trang thiết bị tại Bệnh viện rất quan trọng, đảm 

bảo các máy móc thiết bị hoạt động thường xuyên liên 

tục có độ chính xác cao. Đáp ứng những yêu cầu trên 

tránh xảy ra những thiếu sót. Phần mềm cho phép tạo 

kế hoạch bảo trì, kiểm định/hiệu chuẩn tự động bằng 

các thao tác đặt lịch cho từng thiết bị giúp người sử 

dụng theo dõi kịp thời và chủ động trong công tác 

quản lý. 

 Kế hoạch bảo trì, kiểm định/hiệu chuẩn  năm  

 Danh sách kết quả bảo trì, kiểm định/hiệu chuẩn 

 Danh sách các thiết bị không thực hiện theo lịch 

4. Chức năng thanh lý thiết bị 

 

Cung cấp đầy đủ các thông tin thiết bị, phụ kiện 

hư hỏng từ các khoa/phòng được điều chuyển về 

Phòng Vật tư – Trang thiết bị ở trạng thái chờ thanh 

lý. Với tính năng quản lý biên bản điều chuyển theo 

từng thời gian cụ thể, phần mềm giúp tìm nhanh các 

thiết bị thanh lý và các chứng từ kèm theo. 

5. Các chức năng khác 

 Phân cấp quản lý và phân quyền nhập và truy cập 

cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, đảm 

bảo tính bảo mật cao cho thiết bị. 

 Điều chuyển tài sản, thiết bị giữa các khoa/phòng 

nội bộ tại Bệnh viện.  

 Quản lý các chi phí mua sắm, sửa chữa, bảo 

trì/kiểm định thiết bị. 

 Báo cáo thống kê 

 Nhập xuất tồn 

6. Một số biểu mẫu/báo cáo trong phần 

mềm 

Phần mềm cung cấp các form mẫu báo cáo, nghiệm 

thu, bàn giao thiết bị giúp người sử dụng cũng như 

các cấp quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình 

thiết bị tại Bệnh viện. Dưới đây là một số tên biểu 

mẫu/báo cáo từ phần mềm quản lý thiết bị: 

 Danh sách tài sản hư hỏng, 

chờ thanh lý       

 Báo cáo nhập xuất 

tồn   

 Thống kê số lượng 

thiết bị hư hỏng sửa 

chữa   

 Báo cáo tình hình 

cho mượn máy – trả 

máy 

 Danh sách thiết bị mua 

mới                 

 Thống kê bảo trì – 

kiểm định – hiệu 

chuẩn  

 

7. Ứng dụng phần mềm quản lý thiết bị:  

Đối với cấp quản lý 

Việc theo dõi danh sách thiết bị, lịch bảo trì, 

kiểm định/hiệu chuẩn…là rất quan trọng. Ngoài ra, 

phần mềm có tích hợp chức năng cảnh báo hư hỏng 

sửa chữa giúp Phòng Vật tư – Trang thiết bị chủ động 

trong việc xử lý các thiết bị xảy ra sự cố và có biện 

pháp phòng ngừa cũng như có chế độ bảo trì thiết bị 

phù hợp hơn. 

Đối với người sử dụng phần mềm: hỗ trợ 

việc thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác 

chuyên môn về trang thiết bị, cho phép tích hợp in 

tem nhãn thiết bị hay kiểm kê tài sản, trang thiết bị 

hằng năm… 

Đối với các khoa/phòng sử dụng thiết bị: có 

thể theo dõi số lượng cũng như tình hình máy móc 

thiết bị của khoa/phòng mình nhằm có kế hoạch quản 

lý, sử dụng thiết bị một cách hiệu quả hơn, phòng 

ngừa các trường hợp mất mất, hư hỏng thiết bị ở mức 

tối thiểu. 

 

CN. Trần Cẩm Thuyên 

 

 

Những danh mục có trong chức năng Quản lý 

kế hoạch bảo trì, kiểm định/hiệu chuẩn 
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I. Bệnh Hemophilia và các biến chứng thường gặp 

 Hemophilia: bệnh lý rối loạn đông cầm máu do thiếu 

hụt yếu tố đông máu. 

 Biến chứng: có thể gây chảy máu tự nhiên ở nhiều vị 

trí: chảy máu ở da, niêm mạc; chảy máu trong cơ, khớp, 

chảy máu đường tiêu hóa, đường tiết niệu,..  

 Biến chứng nguy hiểm nhất, tỉ lệ tử vong cao là chảy 

máu não, để lại nhiều di chứng nặng nề, ảnh hưởng đến 

chất lượng cuộc sống sau này. 

 Chảy máu não xảy ra sau chấn thương đầu hoặc có thể 

xảy ra tự nhiên không do va chạm. 

II. Dấu hiệu nghi ngờ chấn thương đầu: 

 Có va đập tác động vùng đầu 

 Đau đầu không giảm trong 24h và đau tăng dần 

 Kích động, nhạy cảm với ánh sáng 

 Tê đầu chi, mất cảm giác 

 Buồn nôn, nôn vọt 

 Nhìn đôi, nhìn mờ, điểm mù 

 Đột ngột yếu liệt 

 Ngủ gà, lú lẫn 

 Lơ mơ, co giật, rối loạn tri giác, hôn mê 

 

 

 

Y HỌC THƯỜNG THỨC 

DẤU HIỆU CHẤN THƯƠNG ĐẦU 

(TRONG 24H) 

1.Ngủ gà, ngủ 

sâu khó đánh 

thức 

2. Yếu liệt  

3. Xuất huyết 

dịch qua tai - 

mũi  

4. Phản ứng 

chẫm hay 

không đáp 

ứng 

5. Mờ -mất tri giác 

6. Tê – Mất cảm giác 

7. Nói lắp 

9.  Buồn nôn 
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 Chảy máu trong não có thể diễn tiến từ từ, mất 

vài ngày để biểu hiện triệu chứng rõ ràng. 

 Không được chủ quan những triệu chứng dù 

là nhỏ nhất. Có thể để lại những tổn thương 

não vĩnh viễn, di chứng thần kinh và yếu liệt 

suốt đời. 

 Đối với trẻ em nghi ngờ có chấn thương đầu 

mà bố mẹ không chứng kiến, nên xử trí như 

một chấn thương đầu. 

III. Cách xử trí chấn thương đầu 

 Băng bó vết thương cầm máu, cố định cổ 

trong trường hợp nghi ngờ có tổn thương cột 

sống cổ, cố định tạm thời xương gãy 

 Nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện 

khi có các triệu chứng kể trên để được truyền 

yếu tố đông máu. 

 Truyền yếu tố đông máu cần được thực hiện 

trước khi có chẩn đoán về hình ảnh 

 Không được dùng thuốc giảm đau đầu, vì sẽ 

làm che lấp những triệu chứng quan trọng.  

 Yếu tố đông máu nên được duy trì trong vòng 

2 tuần 

IV. Biện pháp phòng tránh chấn thương đầu: 

 Nâng cao hiểu biết về chấn thương đầu trong 

bệnh lý Hemophilia, dấu hiệu nhận biết và 

biến chứng chảy máu não. 

 Hạn chế các hoạt động mạnh, các môn thể 

thao nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến đầu. 

 Sử dụng mũ bảo hiểm khi chạy xe. 

 Ngoài ra, đối với trẻ em tránh dùng độ nội thất 

với góc cạnh sắc nhọn và giữ những vật bén 

xa tầm tay. Trẻ em ở độ tuổi tập đi thường dễ 

té ngã, nên có người lớn theo kèm. 

 

 

 

 

 

 

 

BS. Nguyễn Thanh Phong 

 

 

  

Tại Việt Nam, cho đến hiện tại chưa có 

chương trình điều trị tại nhà.

Theo kinh nghiệm của các nước đã thực 

hiện chương trình điều trị tại nhà, việc điều trị tại 

nhà cho phép người bệnh và gia đình bớt phụ thuộc 

Chóng mặt 
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vào bệnh viện nhờ gia tăng sự tự chủ và thúc đẩy 

điều trị sớm chảy máu.  

 Điều trị tại nhà giúp làm giảm chi phí và 

thời gian phải nhập viện cấp cứu và cho phép 

người bệnh có thể tiếp cận điều trị dự phòng để có 

cuộc sống tại nhà bình thường. 

Khi bạn là người bệnh hemophilia hay là 

người chăm sóc người bệnh hemophilia, bạn cần 

học được kỹ năng đánh giá và điều trị, và bạn cũng 

phải hiểu rằng việc điều trị tại nhà an toàn tùy 

thuộc rất nhiều vào mức độ kỹ năng của chính bạn. 

Bạn có thể lâm vào các tình huống mà cần sự can 

thiệp y khoa, vì vậy việc bạn phải luôn luôn liên 

lạc với nhân viên trung tâm điều trị hemophilia khi 

bạn đang tham gia chương trình này. 

Điều cần đặc biệt lưu ý là khi bạn tham gia 

chương trình điều trị tại nhà, bạn phải hiểu rõ về 

lợi ích và nguy cơ của chương trình này, cũng như 

vai trò và trách nhiệm của bạn khi bạn trở nên tự 

chủ hơn trong việc điều trị của mình. 

Lợi ích của điều trị tại nhà: Điều trị tại 

nhà cho phép bạn 

 Điều trị chảy máu nhanh hơn 

 Bớt phụ thuộc vào điều trị tại bệnh viện, 

đồng nghĩa với giảm thời gian nghỉ học, 

nghỉ làm 

 Dễ dàng tham gia vào chương trình điều trị 

dự phòng để ngừa bệnh khớp  

 Tham gia hoạt động bình thường, gồm cả 

thể thao, và tận hưởng sự tự chủ nhiều hơn 

 

 

       Nguy cơ của điều trị tại nhà: Tuy 

nhiên điều trị tại nhà cũng có những nguy cơ  

 Đau, tàn tật do trì hoãn điều trị tiếp theo khi cần 

 Tính liều yếu tố đông máu không đúng, không 

nhận biết được các chảy máu nghiêm trọng, 

không liên lạc kịp thời với trung tâm điều trị 

hemophilia  

 Không nhận biết được tác dụng phụ của yếu tố 

đông máu 

 Mất hoạt lực của yếu tố đông máu do bảo quản 

sai hay hết hạn sử dụng 

 Nhiễm trùng tĩnh mạch, ống thông tĩnh mạch 

trung tâm 

 Vết thương do sử dụng kim không đúng 

 

 

 
Tập huấn kỹ năng tiêm chích 

BS.CKII Nguyễn Thị Hồng Hoa   

 Khoa Khám  bệnh 

 

Nguồn: “Home treatment guide for people 

with bleeding disorders” by the Canadian Association 

of Nurses in Hemophilia Care 
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ituximab là 

kháng thể 

đơn dòng dạng 

khảm từ 

chuột/người, 

gắn đặc hiệu 

kháng nguyên 

xuyên màng 

CD20. Đây là 

kháng thể đơn 

dòng đầu tiên 

được chấp nhận 

trong điều trị ung 

thư, thuốc đã được 

chứng minh hiệu quả 

và an toàn đối với bệnh 

nhân Lymphoma không Hodgkin 

lan tỏa tế bào B CD20+ dai dẳng hoặc tái 

phát (grade thấp hoặc thể nang). 

Dạng tiêm tĩnh mạch – Trên 50% 

số ca tiêm truyền Rituximab lần đầu xảy 

ra phản ứng sau tiêm. 

Một trong những tác dụng phụ 

thường gặp nhất của Rituximab là tập hợp 

các dấu hiệu/ triệu chứng xảy ra trong 

vòng 30 – 120 phút khi bệnh nhân tiếp xúc 

lần đầu. Các phản ứng phổ biến bao gồm đau 

đầu, sốt, lạnh run, đổ mồ hôi, phát ban da, khó 

thở, hạ huyết áp nhẹ, buồn nôn, viêm mũi, nổi mề 

đay, ngứa, suy nhược và sưng phù ở cổ họng và lưỡi 

(phù mạch). Co thắt phế quản và/hoặc hạ huyết áp 

nghiêm trọng xảy ra dưới 10% số ca, ngoài ra các phản 

ứng ở mức độ 3/4 hoặc sốc phản vệ xảy ra dưới 5%. Hầu 

hết các phản ứng nghiêm trọng xảy ra ở bệnh nhân có 

nồng độ tế bào ung thư cao (như CLL và Lymphoma 

Mantle cell). Đối với bệnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhân này, bác sĩ nên phân chia liều đồng thời 

dự phòng trước khi tiêm rituximab. Hầu hết 

bệnh nhân, các phản ứng thường xảy ra 

trong thời gian ngắn và sẽ hồi phục khi 

ngưng truyền.  

Phản ứng tiêm truyền sẽ ít xảy ra hơn ở 

những lần tiếp theo. Theo báo cáo của 

nhà sản xuất, tần suất xảy ra phản ứng 

lần lượt là 70%, 30% và 14% đối với lần 

đầu, lần thứ 4 và lần thứ 8 tiêm truyền 

Rituximab. 

Cơ chế – Nguyên nhân chính của phản ứng 

tiêm truyền này liên quan đến 

phản ứng kháng nguyên – 

kháng thể giữa 

Rituximab (kháng 

thể) và CD20 

(kháng nguyên) 

trên tế bào 

lympho, từ đó 

sẽ giải phóng 

cytokin từ tế 

bào này. Các 

triệu chứng 

nghiêm trọng 

(thâm nhiễm 

phổi, hội chứng suy 

hô hấp cấp, nhồi máu 

cơ tim, rung thất, sốc tim 

và tử vong) thường xảy ra ở bệnh 

nhân có số lượng tế bào mang kháng nguyên đích trong 

tuần hoàn cao (như trong bệnh CLL) và đang có bệnh đi 

kèm. Các phản ứng trên có thể giảm khi chia liều 

rituximab thành nhiều ngày. 

 Dự phòng – Do tỷ lệ cao bệnh nhân gặp phản 

ứng xảy ra do tiêm truyền, nên trong các phương pháp 

thực hành chuẩn hiện nay, bệnh nhân được dùng 

acetaminophen (650mg uống) và diphenhydramin 

R 

KHÁM CHỮA BỆNH 

 

 

PHẢN ỨNG 

TIÊM TRUYỀN 

DO 

RITUXIMMAB 

CƠ CHẾ VÀ 

CÁCH XỬ TRÍ 
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(50mg uống) 30 phút trước liều rituximab đầu tiên và thứ 

2. Ngoài ra, ở một số cơ sở, người ta thường phối hợp 

thêm 1 thuốc kháng histamin H2 (ranitidin 50mg tiêm 

tĩnh mạch). Nếu phản ứng không xảy ra ở 2 liều đầu, 

những liều rituximab tiếp theo có thể không cần dự 

phòng.  

 Dự phòng trước với acetaminophen và 

diphenhydramin giúp làm giảm nhưng không ngăn ngừa 

hoàn toàn phản ứng do tiêm truyền. Khi thêm một thuốc 

dự phòng là glucocorticoid (nhằm dự phòng buồn 

nôn/nôn ói các thuốc hóa trị khi phối hợp với rituximab) 

dường như không làm giảm tỷ lệ phản ứng nghiêm trọng; 

trong một báo cáo, các phản ứng tiêm truyền độ 3 hoặc 

4 vẫn xảy ra với tỷ lệ 10% mặc dù bệnh nhân đã được dự 

phòng. Không có báo cáo nào đánh giá hiệu quả của một 

phương pháp dự phòng rộng hơn như bổ sung thêm 

glucocorticoid ≥ 12 giờ trước khi điều trị. Tuy nhiên, tác 

giả đã áp dụng thành công phương pháp này ở một số 

bệnh nhân mà có phản ứng tiêm truyền nặng lặp lại.  

 Tốc độ tiêm truyền – Nhằm làm giảm nguy cơ 

xảy ra phản ứng, tốc độ tiêm cần thay đổi bằng cách tiêm 

liều đầu tiên chậm và tăng dần tốc độ. Thời gian tiêm 

liều đầu > 4 giờ, các liều sau thời gian sẽ ngắn hơn nếu 

lần đầu không xảy ra phản ứng. 

 Tốc độ tiêm truyền khởi đầu của rituximab 

thường 50mg/giờ, nếu không có phản ứng xảy ra thì sẽ 

tăng tốc độ thêm một khoảng 50mg/giờ mỗi 30 phút, tối 

đa là 400mg/giờ. Nếu liều đầu được dung nạp tốt, những 

lần tiêm truyền tiếp theo có thể bắt đầu với tốc độ 

100mg/giờ, sau đó tăng thêm một khoảng 100mg/giờ 

mỗi 30 phút, tối đa 400mg/giờ. 

 Đối với những bệnh nhân phối hợp với các thuốc 

hóa trị khác mà cần sử dụng glucocorticoid để dự phòng 

nôn, có thể sử dụng chế độ tiêm truyền nhanh sau liều 

rituximab đầu tiên như sau: Liều đầu được bắt đầu với 

tốc độ 50mg/giờ và tăng dần sau đó, tất cả chu kỳ tiếp 

theo của Rituximab có thể tiêm trong vòng 90 phút, với 

20% liều trong 30 phút và lượng còn lại sử dụng trong 

60 phút. Phương pháp này được FDA khuyến cáo từ kết 

quả của nghiên cứu RATE pha III, áp dụng đối với bệnh 

nhân Lymphoma không Hodgkin (điều trị với phác đồ 

R-CHOP hoặc R-CVP) mà không xảy ra phản ứng tiêm 

truyền mức độ 3 hoặc 4 ở chu kỳ 1. Bệnh nhân đang mắc 

bệnh tim mạch và lượng tế bào lympho cao trong tuần 

hoàn (> 5000/mm3) không được khuyến cáo tiêm truyền 

nhanh trừ khi không có phản ứng tiêm truyền nghiêm 

trọng nào xảy ra. 

 Phân chia liều – Nhằm giảm tối thiểu nguy cơ 

gây phản ứng tiêm truyền nghiêm trọng, đặc biệt đối với 

bệnh nhân bạch cầu mạn dòng lympho (CLL) và số 

lượng bạch cầu cao  Ví dụ: ngày 1 liều 50mg/m2, lượng 

còn lại của liều (325mg/m2) được sử dụng vào ngày thứ 

3 của chu kỳ. Đối với bệnh nhân có số lượng bạch cầu 

>100.000/mm3, nên ngưng Rituximab trong chu kỳ đầu 

tiên.  

 Xử lý phản ứng và tái sử dụng – Bệnh nhân gặp 

phản ứng tiêm truyền mức độ từ nhẹ đến trung bình có 

thể ngưng thuốc tạm thời. Khi đã điều trị hết triệu chứng, 

các bệnh nhân có thể dung nạp thuốc khi truyền tốc độ 

chậm hơn (1/2 tốc độ gây ra phản ứng trước đó) đồng 

thời sử dụng acetaminophen phối hợp với thuốc kháng 

histamin. Nếu sau đó không xảy ra phản ứng có thể tăng 

tốc độ 50mg/giờ đến khi tối đa 400mg/giờ. 

Nếu phản ứng nghiêm trọng thì cần điều trị bằng tiêm 

truyền nước muối sinh lý, thuốc giãn phế quản, hỗ trợ 

oxy, epinephrine và hydrocortison, đồng thời không 

được sử dụng lại trong cùng 1 ngày. Đối với phản ứng 

tiêm truyền nặng mà không có dấu hiệu là sốc phản vệ, 

có thể tái sử dụng khi được dự phòng trước 

(glucocorticoid như hydrocortison 100mg hoặc 

dexamethason 12mg phối hợp với thuốc kháng histamin 

H1 và H2 vào buổi tối hôm trước và 1 giờ trước khi dùng 

lại) và chia nhỏ liều dùng (50mg/m2 vào ngày 1 và lượng 

còn lại của liều vào ngày 3). 

 Đối với bệnh nhân vẫn xảy ra phản ứng tiêm 

truyền trong khi đã sử dụng các biện pháp dự phòng 

trước đó, một số trường hợp có thể dùng biện pháp giảm 

nhạy cảm dưới sự giám sát của chuyên gia về dị ứng. 

 Quản lý sốc phản vệ - Bệnh nhân có các dấu 

hiệu và triệu chứng của sốc phản vệ cần liên hệ với các 

chuyên gia về dị ứng hoặc một trung tâm ung thư có kinh 

nghiệm trong việc giảm nhạy cảm thuốc.  

 Các phản ứng khác – Một số phản ứng tiêm 

truyền ít phổ biến khác liên quan đến rituximab gồm hội 

chứng Steven-Jonhson, viêm da có mụn nước 

(vesiculobullous dermatitis) và hoại tử biểu mô nhiễm 

độc, thường xuất hiện từ 1 đến 13 tuần sau khi điều trị. 
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Các bệnh nhân từng gặp những phản ứng này không 

được sử dụng lại rituximab do nguy cơ tử vong.  

Bệnh huyết thanh (phản ứng dị ứng type 3) xảy ra 

rituximab đã được báo cáo. Các bệnh nhân thường đáp 

ứng với methylpresnisolon và sẽ giảm triệu chứng trong 

vòng 48 giờ.  

 Dạng tiêm dưới da – Dạng tiêm dưới da 

(Rituximab hyaluronidase) được bào chế chứa 

hyaluronidase như là một chất tăng tính thấm. Thuốc 

được tiêm trong vòng 5 phút và là lựa chọn cho những 

bệnh nhân lymphoma dung nạp ít nhất 1 liều tiêm tĩnh 

mạch rituximab.  

Những phản ứng khi dùng thuốc xảy ra với tỷ lệ xấp xỉ 

45 – 50% bệnh nhân dùng đường tiêm dưới da mặc dù 

đã dự phòng trước bằng acetaminophen và kháng 

histamin. Ngược lại với đường tiêm tĩnh mạch, phần lớn 

các phản ứng sau khi tiêm dưới da là các phản ứng ở độ 

1 và 2 tại vị trí tiêm như nổi ban đỏ, ngứa, chai cứng, phù 

và đau. Một vài phản ứng kéo dài hơn 24 giờ sau tiêm. 

Tuy nhiên, các phản ứng toàn thân cũng xuất hiện, bao 

gồm ớn lạnh, sốt, buồn nôn và nôn ói, khó thở, co thắt 

phế quản, nổi mề đay, hạ huyết áp, phù mạch và sốc phản 

vệ.  

 Nhìn chung, cả phản ứng tại chỗ và phản ứng 

toàn thân đều phổ biến ở liều đầu tiên, tỷ lệ bệnh nhân 

được báo cáo về phản ứng tại chỗ và mức độ nặng của 

phản ứng đều giảm ở những chu kỳ tiếp theo. 

 Nhà sản xuất khuyến cáo nên dự phòng bằng 

acetaminophen và thuốc kháng histamin trước mỗi liều 

cũng như cân nhắc việc dự phòng bằng glucocorticoid. 
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ĐỌC SÁCH CHO BẠN  

VÍ DỤ SỰ CỐ NGƯỜI BỆNH TÉ NGÃ 

Người bệnh tên S. đang điều trị tại khoa G. không có người nhà chăm sóc. 

Sáng ngày 25/01/2018, NB tự đi vào buồng vệ sinh và đã ngất xỉu, té ngã 

va đầu vào thành bồn rửa mặt. Khoảng 10 phút sau NB tỉnh dậy và tự đi 

ra giường bệnh nằm nghỉ. Khi Điều dưỡng vào phòng chăm sóc thì NB 

mới thông báo vừa bị ngất xỉu và té ngã trong buồng vệ sinh. Tổn thương 

sưng ở vùng phía sau đầu bên trái, đường kính khoảng 2cm. 

Những nguyên nhân và yếu tố liên quan dẫn đến sự cố té ngã 

của người bệnh S.? 

1. Người bệnh chủ quan cảm thấy mình khỏe nên tự đi vệ sinh mà không chủ 

động gọi nhân viên y tế hỗ trợ. 

2. Nhân viên y tế không thường xuyên vào thăm nom, chăm sóc người bệnh/ Thái 

độ NVYT không thân thiện -> NB ngại gọi hỗ trợ, giúp đỡ. 

3. Thiếu tay vịn an toàn trong buồng vệ sinh. 

4. Thiếu bảng cảnh báo nơi dễ té ngã. 

5. Thiếu thông tin giáo dục sức khỏe về phòng chống té ngã cho NB. 

6. Thiếu quy định về đánh giá nguy cơ NB té ngã và hướng dẫn xử trí sự cố té 

ngã tại bệnh viện. 

GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NÀY? 

1. Xây dựng các hình ảnh trực quan để tư vấn, giáo dục sức khỏe cho NB về đề phòng 

té ngã để NB đọc nhiều lần cũng như nhắc nhỡ họ. 

2. NVYT tăng cường thăm nom, chăm sóc NB, không ngại hỗ trợ giúp đỡ NB mọi lúc, 

mọi nơi. 

3. Cần trang bị thêm tay vịn dài từ cửa buồng vệ sinh đến bàn cầu để NB vịn tay khi ra 

vào (đối với các phòng bệnh đặc thù). 

4. Trang bị đầy đủ bảng cảnh báo nơi dễ trượt ngã ở tất cả các nhà vệ sinh và các vị trí 

cò nguy cơ cao. 

5. Xây dựng nội dung giáo dục sức khỏe, tư vấn hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị 

trong phòng bệnh, đặc biệt là hệ thống báo gọi trong trường hợp khẩn cấp, tổ chức 

tập huấn thường xuyên cho NVYT và người bệnh. 

6. Bệnh viện ban hành các Bảng đánh giá nguy cơ NB té ngã, Quy trình nhận diện té 

ngã, Hướng dẫn xử trí sự cố té ngã tại bệnh viện và tập huấn cho NVYT. 

Chủ đề:  

PHÒNG CHỐNG NGƯỜI BỆNH TÉ 

NGÃ 

 
 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 I. TẾ BÀO GỐC MÁU CUỐNG RỐN LÀ GÌ? 

       1. 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, là phần còn lại trong dây rốn và bánh 

nhau khi sản phụ sinh em bé. Trước kia dây rốn và 

bánh nhau sau khi cắt rời khỏi em bé được xem như 

một loại rác thải y tế, giờ đây máu cuống rốn được 

chúng tôi thu thập, xử lý, kiểm tra chất lượng và lưu 

trữ cho con bạn để khi cần có thể lấy ra chữa bệnh cho 

con bạn, các thành viên trong gia đình bạn. 

       2. Định nghĩa tế bào gốc: Tế bào gốc là 

những tế bào tiền thân, có khả năng tự tăng sinh, biệt 

hóa thành nhiều loại tế bào, các mô, các cơ quan khác 

nhau của cơ thể. Khi trưởng thành sẽ thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ của các mô, cơ quan khác nhau 

của cơ thể. 

  Từ những năm đầu của thập niên 80, máu 

cuống rốn của trẻ sơ sinh đã được xác nhận chứa một 

nguồn dồi dào tế bào gốc hệ tạo máu có thể thay thế 

cho tế bào gốc tủy xương, tế bào gốc máu ngoại vi 

trong điều trị các bệnh lý thuộc hệ tạo máu và gần đây 

người ta cũng phát hiện và phân lập được thêm tế bào 

gốc trung mô và biểu mô có trong máu cuống rốn và 

ghép tế bào gốc máu cuống rốn được ứng dụng trong 

nhiều lĩnh vực y khoa khác: bệnh lý da, giác mạc, tim 

mạch, xương khớp, thần kinh, tiểu đường type I, v.v... 

      II. LỢI ÍCH CỦA VIỆC LƯU TRỮ MÁU 

CUỐNG RỐN CHO CON BẠN ? 

       Máu cuống rốn có thể lưu trữ lâu dài, là 

nguồn tế bào gốc quí giá để sử dụng điều trị cho chính 

người có cuống rốn ấy hoặc người thân trong gia đình 

và cho cộng đồng, xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Đến nay, tế bào gốc máu cuống rốn đã được dùng để 

điều trị nhiều bệnh lý của hệ tạo máu, những bệnh lý 

rối loạn miễn dịch di truyền và nhiều hứa hẹn cho lĩnh 

vực y học tái tạo đang nghiên cứu và ứng dụng. 

 III. ƯU ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG TẾ BÀO 

GỐC - BV TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC 

       Là ngân hàng tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam 

được thành lập năm 2002, là thành viên của hiệp hội 

Ngân hàng máu cuống rốn Châu Á AsiaCORD. Đến 

nay, sau hơn 10 năm hoạt động, Ngân hàng tế bào gốc 

thuộc bệnh viện Truyền Máu Huyết Học đã xử lý và 

lưu trữ hơn 2.500 đơn vị tế bào gốc máu cuống rốn, 

sẵn sàng cung cấp phục vụ ghép tế bào gốc nếu có yêu 

cầu. 

  Hệ thống lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn 

BioArchive, lưu trữ bằng Nitơ lỏng -196oC, hoàn 

toàn tự động, tiện nghi và hiện đại nhất trên thế giới. 

Tại Việt Nam, ngân hàng tế bào gốc chúng tôi là nơi 

duy nhất được trang bị hệ thống này. 

  Vào ngày 5.7.2012, Bộ Y tế ra quyết định số 

2352/QĐ-BYT về việc công nhận đủ điều kiện và 

cho phép hoạt động đối với Ngân hàng Tế bào gốc 

trực thuộc bệnh viện Truyền máu Huyết học. 

IV. CÁC LỢI ÍCH KHI LƯU TRỮ MÁU 

CUỐNG RỐN TẠI NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC 

- BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC: 

  Sản phụ đăng ký dịch vụ lưu trữ tế bào gốc 

máu cuống rốn tại Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học 

sẽ được hưởng các tiện ích kèm theo như sau: 

   +Có hệ thống xét nghiệm tiên tiến nhất nước 

thực hiện các xét nghiệm cho mẫu máu cuống rốn: 

      +Xác định HLA-ABDR bằng kỹ thuật sinh học 

phân tử, được thực hiện bởi các chuyên gia được đào 

tạo ở Nhật, Pháp, Bỉ..  

HỎI ĐÁP & BÁC SĨ TRẢ LỜI 

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ LƯU TRỮ TẾ BÀO GỐC  

MÁU CUỐNG RỐN THEO YÊU CẦU 
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      + Đếm số lượng tế bào gốc CD 34+ bằng hệ thống 

máy FACS Canto II hiện đại nhất nước, được thực 

hiện bởi chuyên gia được đào tạo ở Mỹ. 

      + Xét nghiệm sàng lọc vi trùng, virus bằng hệ 

thống máy móc tự động, hiện đại với hóa chất có độ 

nhạy và độ đặc hiệu cao. 

     + Có khoa ghép tế bào gốc phục vụ ghép khi có 

yêu cầu. 

      V. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN LƯU 

TRỮ TBG MCR: 

1. Bạn đã từng mắc bệnh hoặc kiểm tra dương 

tính các loại virus viêm gan B, C, HIV, 

HTLV1. 

2. Bạn bị bất kỳ bệnh ung thư nào, hoặc các bệnh 

về máu như suy tủy,... 

3. Bạn bị các rối loạn về máu hoặc rối loạn hệ 

thống miễn dịch do di truyền hay do lây 

nhiễm. 

4. Bạn bị các bệnh lây lan qua đường tình dục 

trong đó có giang mai. 

5. Bạn bị bất kỳ biến chứng hay bị mắc bệnh 

trong thời gian mang thai cũng như sinh nở. 

6. Bạn có thai ở độ tuổi dưới 18.  

 

 

 

 

 

Tư vấn bệnh thiếu máu 
Câu hỏi 1: Con tôi năm nay được 7 tuổi, cháu đang bị 

sốt 5 ngày, khám và xét nghiệm máu tại Bệnh viện Nhi 

đồng. Được các bác sĩ báo cháu bị thiếu máu, có hỏi gia 

đình có ai mắc bệnh ko? Nhưng ba, mẹ khám tổng quát 

ko nghe Bác sĩ nói gì về việc có mắc bệnh hay không? 

Bác sĩ chuẩn đoán cháu bị viêm họng, trước giờ cháu 

chưa từng bị sốt dài ngày như vậy? Gia đình rất lo lắng 

sau khi tìm hiểu bệnh thiếu máu di truyền. Gia đình rất 

muốn làm xét nghiệm cho cháu, nhưng hiện tại cháu 

đang bệnh như vậy có làm xét nghiệm được hay không? 

Cần làm các xét nghiệm gì? bao lâu có kết quả. Rất 

mong sớm nhận được phản hồi từ bệnh viên. Gia đình 

chân thành cám ơn. 

Câu trả lời: Hiện tại cháu đã được chẩn đoán viêm 

họng, cứ tiếp tục điều trị viêm họng cho khỏi hẳn. 

Khi nào cháu ổn định, ba mẹ vui lòng cho cháu đến BV 

Truyền máu- Huyết học để được làm xét nghiệm chẩn 

đoán xác định xem có mắc bệnh thiếu máu di truyền 

hay không? Xét nghiệm ban đầu khá đơn giản, chỉ có 

xét nghiệm số lượng tế bào máu, ferritin huyết thanh, 

điện di hemoglobin, khoảng 3 ngày làm việc là có kết 

quả. 

Đặt câu hỏi: T.T.T.N 

Tư Vấn: BS.CKII. Nguyễn Thị Hồng Hoa 

 

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. 

 

 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. 

35 



“Chăm sóc khách hàng” là cụm từ mà cách 

đây vài năm chúng ta chỉ có thể nghe khi sử dụng 

các dịch vụ mua sắm. Chăm sóc khách hàng 

(CSKH) đóng vai trò rất lớn trong việc quyết định 

liệu khách hàng có quay trở lại cửa hàng vào lần sau 

để tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn. Một 

khách hàng được chăm sóc tốt nghĩa là một khách 

hàng hoàn toàn hài lòng về sự tư vấn, sản phẩm, 

dịch vụ cung cấp và vẫn tiếp tục nhận được sự quan 

tâm của cửa hàng ngay cả khi họ chưa có hành vi 

mua sắm tiếp theo. Tại bệnh viện, khách hàng 

không chỉ đơn thuần là người sữ dụng dịch vụ sức 

khỏe mà nhu cầu được chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ về 

tinh thần, thủ tục khám chữa bệnh cũng như rất cần 

được lắng nghe, chia sẻ nỗi đau bệnh tật.  

Hình 1: Công tác hướng dẫn tại khu vực tiếp nhận 

Bộ phận Chăm sóc khách hàng Bệnh viện 

Truyền máu Huyết học (TMHH) được thành lập từ 

Tháng 6 năm 2014 với mục tiêu nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh. Câu hỏi được đặt ra trong 

những ngày đầu cho nhân viên CSKH là: Chúng ta 

phải làm gì để thực hiện công việc chăm sóc khách 

hàng? Và làm sao để có thể CSKH ngay khi họ vừa 

đến với bệnh viện? Hiểu được tâm lý và những khó 

khăn mà người bệnh thường xuyên gặp phải, nhân 

viên CSKH luôn cố gắng trở thành một người bạn 

đồng hành cùng khách hàng trong thời gian họ đang 

điều trị tại bệnh viện. 

Lắng nghe, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn và 

phản hồi thông tin kịp thời đến khách hàng là những 

công việc cơ bản mà một nhân viên CSKH tại bệnh 

viện TMHH thực hiện mỗi ngày (Hình 1) . Ngoài 

ra, việc thực hiện công tác chăm lo đời sống tinh 

thần cho người bệnh, ghi nhận và hỗ trợ kịp thời các 

hoàn cảnh người bệnh khó khăn, thực hiện công tác 

tổ chức các chương trình Truyền thông Giáo dục 

sức khỏe cho người bệnh cũng là những nhiệm vụ 

rất quan trọng (Hình 2) 

Hình 2: Chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe 

Nếu như trước kia khi cần hỗ trợ người bệnh 

và gia đình chỉ biết hỏi Điều dưỡng, Bác sĩ nhưng 

bây giờ địa chỉ quen thuộc chính là Bộ phận CSKH. 

Chính sự nghiêm túc trong công tác đã giúp chúng 

tôi trở nên gần gũi hơn với chính khách hàng của 

mình. Những thành công bức đầu đó là chính nhờ 

sự nổ lực xây dựng chất lượng của tập thể Ban lãnh 

đạo bệnh viện với những chính sách hợp lý, kịp thời 

và hiệu quả. 

Khách hàng là nguồn sống của bất cứ cửa 

hàng, doanh nghiệp nào. Chính vì thế, chăm sóc 

khách hàng trở thành một trong những yếu tố sống 

còn và đòi hỏi rất nhiều đầu tư về công sức và tiền 

bạc. CSKH không chỉ đơn thuần là bán cho khách 

hàng bằng sản phẩm, dịch vụ, nó đòi hỏi bạn phải 

tạo ra sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng đối với 

sản phẩm, dịch vụ./. 

CHUYỆN NGÀNH Y 

CÂU CHUYỆN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BTH 

CN. Phan Vũ Anh 
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Những ngày đầu xuân Mậu Tuất, tại bệnh 

viện Truyền máu huyết học, chúng tôi đã ghi nhận 

rất nhiều đoàn từ thiện của các nhà mạnh thường 

quân đến thăm hỏi và tặng quà cho người bệnh có 

hoàn cảnh khó khăn. Đồng hành cùng người bệnh, 

Phòng Công tác Xã hội (CTXH) cũng đã có nhiều 

chương trình hỗ trợ thêm cho các hoàn cảnh đặc 

biệt này. 

Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình BTH” 

do Đoàn Thanh niên kết hợp cùng Phòng CTXH 

thực hiện trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 đã giúp cho 

nhiều bệnh nhân 

khó khăn có cơ 

hội về đoàn tụ đón 

cái Tết Mậu Tuất 

cùng gia đình. Tết 

với chúng ta rất 

gần nhưng với 

những bệnh nhân 

khó khăn thì quá 

xa vời khi mà tiền 

điều trị bệnh có 

khi phải vay 

mượn mới đủ. Do 

đó, chúng tôi quyết định thực hiện chương trình, tuy 

hạn chế về số lượng nhưng tinh thần đoàn kết tương 

thân tương ái thì lan rộng không chỉ trong các đoàn 

viên thanh niên, nhân viên bệnh viện mà còn đến cả 

các mạnh thường quân. Nhờ đó, sau chương trình, 

đã có nhiều mạnh thường quân đến để hỗ trợ vé xe 

Tết cho các bệnh nhân.  

Bên cạnh những bệnh nhân được về đoàn tụ 

cùng gia đình trong dịp Tết, vẫn còn khoảng ½ số 

bệnh nhân phải nằm lại bệnh viện trong dịp Tết, 

chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn đó, nhiều 

đoàn từ thiện đã đến thăm và tặng quà tết cho các 

bệnh nhân. Sáng 20.2 (Mùng 5 Tết), bệnh viện hân 

hạnh được tiếp đón đoàn công tác xã hội do nhà báo 

Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN 

VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng đại diện 

các nhà tài trợ đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh 

nhi ở khoa HHTE1 và HHTE2. Đoàn đã trao quà 

cho 30 bệnh nhi, mỗi phần quà gồm 1 thùng sữa bột 

Nestlé (trị giá 2,4 triệu đồng/thùng) và 4 triệu đồng 

tiền mặt. Ông Hồ Văn Anh, đại diện Công ty CP 

Tập đoàn Thái Tuấn, chia sẻ: “Nhìn các cháu 

thương quá, còn nhỏ mà đã mắc bệnh hiểm nghèo, 

trong khi nhiều gia đình hoàn cảnh lại khó khăn. 

Chút quà nhỏ của chúng tôi và các đơn vị đồng hành 

trao cho các gia đình trong dịp đầu năm hy vọng 

phần nào giúp các cháu và cha mẹ vơi bớt đau đớn, 

buồn tủi!”. [https://thanhnien.vn/doi-song/mang-

niem-vui-den-voi-benh-nhi-tre-khuyet-tat-dip-tet-

934770.html]                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Ngày 27-02 vừa qua, Phòng CTXH đã tổ chức 

“Lễ trao tặng học bổng và suất hỗ trợ điều trị chương 

trình thắp sáng niềm tin của gia đình trung tướng Lê 

Mạnh”. Đồng hành cùng bệnh viện gần một năm qua, 

gia đình trung tướng Lê Mạnh đã trao tặng nhiều suất 

hỗ trợ điều trị giúp các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn 

có được cơ hội điều trị và hơn thế nữa, đã mở ra tương 

lại tươi sáng cho nhiều bệnh nhi. Buổi lễ diễn ra trong 

không khí trang trọng, vui tươi và cũng không kém 

phần xúc động với sự hiện diện của đại diện Ban giám 

đốc bệnh viện, gia đình trung tướng Lê Mạnh và đại 

diện các bệnh nhân được nhận hỗ trợ. Gia đình trung 

tướng đã trao tặng 11 suất học bổng, 5 suất hỗ trợ điều 

trị và lì xì Tết cho đại diện các bệnh nhi có thành tích 

tốt trong học tập. Với những nghĩa cử cao đẹp trên, hi 

vọng gia đình trung tướng Lê Mạnh nói riêng cũng như 

các mạnh thường quân nói chung sẽ luôn đồng hành 

cùng bệnh viện, để giúp cho nhiều hơn nữa các hoàn 

cảnh khó khăn có cơ hội điều trị bệnh. 

 

BS. Nguyễn Ngọc Sang
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THỰC ĐƠN 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

THỰC ĐƠN 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÉO TAY HAY LÀM 

Thực Đơn món Ăn 

Gia Đình 

- Cải cuốn thịt heo 

chấm mắm chua ngọt 

- Cua hấp sả  

- Salat dưa chuột  

- Trứng vịt chiên  

- Tai heo luộc ngũ vị  

- Canh cà chua  
 

 

-  

- Tôm viên chiên ngô 

ngọt  

- Đậu phụ sốt cà chua  

- Canh mọc rau củ  

- Thịt heo rán ngũ vị 

- Quả lặc lày luộc  
 
 

39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THƯ GIÃN 

40 



 

  



 


