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Health News 
 
 A blood test can more than halve the number of people 

admitted in hospital with a suspected heart     
attack, say doctors.  

 
The rapid test looks for a chemical in the 

blood and would reduce stress for patients, save 
money and ease pressure on hospital wards. 

 
Trials on 6,304 people published in the   

Lancet Medical Journal suggested it was 97.6% 
accurate. 

 

 Parts of London have higher rates of tuberculosis 
than Rwanda (an African country) or Iraq, a   
report from the London Assembly said. 

 
A third of London's boroughs suffer from 

high rates of tuberculosis, with more than 40  
incidents per 100,000 people. The report said 
prisoners, homeless people, people with         
substance abuse issues, refugees and migrants 
were particularly at risk. 

 

 Processed meats - such as bacon, sausages and 
ham - do cause cancer, according to the WHO. 

 
Its report said 50g of processed meat a day - 

less than 2 slices of bacon - increased the chance 
of developing colorectal cancer by 18%.      
Meanwhile, it said red meat was probably 
"carcinogenic", but there was limited evidence. 

 
The WHO did stress that meat also has 

health benefits. 
 

 A 112-year-old woman from the Isle of Wight is 
believed to be the oldest person in the world to 
have had a hip replacement. 

 
Gladys Hooper from Ryde needed        

emergency surgery after fracturing her hip when 
she fell at home. 

 

 An increasing warped sense of humour could be 
an early warning sign of impending dementia, 
say UK experts. 

 
The University College London study      

involved patients with frontotemporal dementia. 
Questionnaires from the friends and family of 
the 48 patients revealed many had noticed a 
change in humour years before the dementia has 
been diagnosed. This included laughing inappro-
priately at tragic events. 

 Babies born in hospitals in England at the week-
ends have a "significantly" greater chance of   
dying than those born in weekdays, researchers 
say. 

 
A study of more than 1.3 millions births 

found there were around 7.1 deaths per 1,000  
babies delivered at weekends. This was 7%     
higher than on weekdays. 

 
The Imperial College London team said if all 

days had the same death rate as Tuesday which 
has the lowest, there would be 770 fewer deaths 
per year. 

 

 Obesity is the biggest threat to women's health 
and the health of future generation, warns      
England's Chief Medical officer, Dame Sally   
Davies. 

 
Her annual report, which focuses on women 

this year (2015), said tackling obesity should be a 
national priority to avoid a "growing health     
catastrophe". 

 
She said the food industry needs to do more 

or it should face a sugar tax.  

 醫生宣稱，血液檢查可以減少超過一半懷疑患

似心臟發作患者住進醫院的數量。 

    快速血液檢查會在查看血液中的某些化學

品，並會減少患者的壓力，既省錢又緩解了

醫院病房的壓力。 

    發表在柳葉刀醫學雜誌(the Lancet Medical 

Journal)的 6304人試驗結果顯示它是97.6％準

確。 

 

 根據倫敦議會的報告中宣稱，在倫敦部分地區

患有結核病(tuberculosis)的比率比盧旺達

（Rwanda - 非洲國家）和伊拉克還高。 

  倫敦行政區三分之一的地區有高率結核病，每

10萬人中超過40人。該報告稱：囚犯、無家

可歸的人、藥物濫用的人、難民和移民等的

風險特別大。 



   Bản Tin Y Tế       số  01/2016                                                                                                     Trang  3 

 根據世界衛生組織(WHO)宣稱: 加工的肉類 - 

如熏豬肉(bacon)，香腸(sausages)和火腿腸

(ham) - 會致癌。 

    其報告稱，加工肉類，每天食用50克 - 不

到2片熏豬肉-增加了患結直腸癌(colorectal 

cancer)18％的機率。同時它說紅肉類是“致

癌物質的 - carcinogenic”，但其證據是有限

的。 

    世衛組織也強調，肉類也有其健康的好處。 

 

 一位112歲住在懷特島(Isle of Wight)的婦女被

認為是世界上最老的人需要髖關節置換手術

(hip replacement)。 

居住在萊德鎮的Gladys Hooper 女仕當她在

家跌倒後壓裂她的髖骨，需要急診手術。 

 

 英國專家宣稱，有怪異的幽默感可能是早期

癡呆症的預警信號。 

倫敦大學學院的研究涉及額顳葉癡呆的患

者。從 48 例患者朋友和家人的問卷揭示，在

癡呆症被確診之前的許多年幾，已經注意到

患者幽默感的變化。這包括在悲慘事件中不

適當地笑了起來。 

 

 研究人員宣稱，週末在英國醫院出生的寶

寶，比那些在平日出生的有“顯著”更大死

亡的機會。 

研究超過 1 百 30 萬的出生發現，大約每

1000 名嬰兒在週末出生有 7.1 人死亡。這比

平日出生者高出 7％。 

倫敦帝國學院的研究小組宣稱，如果所有

死亡率是如同週二的 - 被認為死亡率最低的

的日子，每年將減少 770人死亡。 

 

 英格蘭的首席醫療官薩莉、戴維斯夫人

(Dame Sally Davies)警告說，肥胖是女性和

未來一代的健康最大威脅。 

她今年（2015）的年度報告，重點是對婦

女，呼籲解決肥胖應該是國家的優先事項，

以避免“日益嚴重的健康災難”。  

她說，食品行業需要做更多的貢獻，或

是應該面對糖稅。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Các bác sĩ cho biết một loại xét nghiệm máu có 
thể làm giảm hơn phân nửa số người nhập viện 
vì nghi bị kích tim (nhồi máu cơ tim, heart at-
tack). 

 
   Xét nghiệm nhanh chóng này dò tìm một hóa 
chất trong máu, giúp giảm stress (căng thẳng 
tinh thần) cho người bệnh, tiết kiệm tiền bạc, 
giảm ứ đọng tại phòng bệnh của bệnh viện. 

 
   Các thử nghiệm trên 6.304 bệnh nhân - đăng 
trong tập san Lancet Medical Journal của Anh - 
cho biết độ chính xác lên đến 97,6%.  

 

 Theo báo cáo của tổ chức London Assembly, 
1/3 các địa phương của thành phố Luân Đôn có 
tỷ lệ bệnh lao cao hơn xứ Rwanda (Phi Châu) 
và Iraq (Trung Đông), mỗi năm có 40 người 
mắc phải trên 100.000 người. 

 
   Những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh gồm 
nguời vô gia cư, người sử dụng ma túy, người 
tỵ nạn và di dân. 

 

 Thịt chế biến - như thịt lợn muối xông khói
(bacon), xúc xích(sausage) và thịt nguội (ham) – 
có thể gây ra ung thư, theo Tổ Chức Y Tế Thế 
Giới (WHO). 
 

Báo cáo của họ cho biết mỗi ngày ăn 50g thịt 
chế biến - ít hơn 2 lát thịt lợn xông khói - tăng 
nguy cơ phát triển bệnh ung thư đại trực tràng 
(colorectal cancer) khoản 18%. Trong khi đó, 
họ nói thịt đỏ có thể là " gây ra ung thư ung 
thư", nhưng chỉ có một phần ít bằng chứng. 
 
  WHO cũng nhấn mạnh rằng thịt cũng có lợi 
cho sức khỏe. 
 

 Cụ bà Gladys Hooper, 112 tuổi, ngụ tại Isle of 
Wight, VQ Anh, trong tháng 10/2015, đã được 
mổ thay xương háng (hip replacement) bị gãy 
vì té ngã. 

 
   Cụ là người lớn tuổi nhất thế giới đã trải qua 
một cuộc phẫu thuật cỡ lớn. 
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 Tăng sự lệch lạc của tính khí có thể là dấu báo 
hiệu sớm của bệnh lú lẫn, theo các chuyên gia 
Anh. 

 
   Nghiên cứu của Đại học University College 
London tiến hành trên những bệnh nhân bị lẫn 
do hư hại vùng thùy trán-thái dương của não 
bộ. Qua những câu hỏi đặt ra cho bạn bè và 
thân nhân của 48 bệnh nhân, họ nhận thấy có 
nhiều thay đổi tính khí nhiều năm trước khi căn 
bệnh xảy ra, ví dụ cười lên một cách vô ý thức 
trước một biến cố đau thương. 

 

 Trẻ sinh tại bệnh viện Anh trong những ngày 
cuối tuần có tỷ lệ tử vong tăng đáng kể, so với 
trẻ sinh vào những ngày trong tuần. 

 
   Nghiên cứu trên hơn 1.3 triệu vụ sinh đẻ cho 
thấy có khoảng 7.1 trên 1000 trẻ chết khi được 
sinh ra vào các ngày cuối tuần, cao hơn 7% so 
với những trẻ sinh vào những ngày trong tuần. 

 
   Theo toán nghiên cứu của Đại học Imperial College 

London, nếu tỷ lệ tử vong trẻ con mới sinh đều 
giống như ngày thứ Ba trong tuần - được coi là 
có tỷ lệ tử vong thấp nhất - thì số trẻ chết mỗi 
năm sẽ giảm 770 cháu. 

 

 Béo phì là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khoẻ 
của phụ nữ và của thế hệ tương lai. Đây là lời 
cảnh báo của bà Sally Davies, Tổng Giám đốc 
Y tế VQ Anh. 

 

   Trong bảng tường trình hàng năm, năm nay 
tập trung vào phụ nữ, bà cho biết giải quyết vấn 
đề béo phì của quí bà là một ưu tiên quốc gia 
hàng đầu, để tránh tình trạng suy sụp về sức 
khoẻ. Bà nói kỹ nghệ thực phẩm cần phải đóng 
góp thêm nữa, và phải có loại thuế về chất 
ngọt.   

  

 Các khoa học gia thuộc Đại học Manchester, 
Anh, đã phát hiện ra sự liên hệ giữa bệnh Par-
kinson và một số mùi đặc biệt toát ra từ người 
bệnh. Phát hiện này có thể mở ra một hướng 
mới trong việc chẩn đoán căn bệnh, một loại rối 
loạn của hệ thần kinh trung ương, làm suy yếu 
khả năng vận động, cách phát âm và các chức 
năng khác 

 

   Nghiên cứu cho biết bệnh Parkinson có thể 
ảnh hưởng đến chất bã nhờn - một loại chất dầu 
trong da - tạo ra mùi đặc biệt, nhờ đó việc phát 
hiện bệnh sẽ sớm hơn.  

 

   Bệnh Parkinson đang ảnh hưởng tới cuộc 
sống của hơn 7.5 triệu người trên thế giới. 

 

 Nhóm nghiên cứu Mỹ thuộc Học viện công 

cộng Harvard cho biết uống từ một đến hai suất 
nước ngọt hàng ngày làm tăng nguy cơ bệnh 
tiểu đường loại 2 lên 26%, bệnh tim lên 36%, 
nguy cơ đột quỵ lên 16%. 

 
   Theo họ, khác với đường glucose được thấm 
thấu trực tiếp vào máu, qua dạ dày và ruột, và 
cung cấp nhiên liệu, đường fructose trong nước 
ngọt được chuyển hóa tại gan; ở đó, đường có 
thể chuyển thành chất béo triglyceride, dẫn đến 
gan nhiễm mỡ và kháng insulin, yếu tố nguy cơ 
then chốt gây bệnh tiểu đường 1oại 2 và tim 
mạch. Đường fructose cũng có thể làm tăng 
chất uric acid, gây bệnh gút (gout). 

 

 Lần đầu tiên, các khoa học gia Anh và Thụy 
Điển đã làm cuộc thí nghiệm tiêm tế bào gốc 
vào thai nhi mắc chứng  xương thủy tinh 
(brittle bone). Qua đó, họ sẽ phân tích sự phát 
triển xương của đứa bé, nhằm đưa ra kết quả 
cuối cùng. 

 
   Mỗi năm, cứ 28.000 trẻ sinh ra lại có 1 
trường hợp mắc chứng xương thủy tinh, để lại 
những hệ quả cho sự phát triển về sau, trong đó 
điển hình là tình trạng gãy xương. 

 

 Các bác sĩ Úc đã tiến hành thành công phẫu 
thuật nối đầu cho một em bé 16 tháng tuổi, sau 
khi bị tai nạn xe ôtô đâm vào. 

 

   Đây là một điều kỳ diệu của y học, bé bị gãy 
xương cổ nên đầu bật ra sau. Đầu bé được nối 
lại với cột sống bằng mẩu dây thép và một 
phần cơ lấy từ bên sườn của bé. Bé sẽ mang bộ 
khung chỉnh giữ đầu với thân mình trong 8 tuần 
để giúp ổn dịnh những dây thần kinh nối đầu 
với cột sống. 

 

 Trong tháng 10/2015, bác sĩ Lala Saha, Ấn Độ, 
đã hết sức ngạc nhiên sau khi phẫu thuật nội 
soi, lấy ra đến 11.950 viên sỏi từ túi mật của 
một phụ nữ 51 tuổi. Con số này có thể là kỷ lục 
thế giới. 

 
   Mỗi viên sỏi có đường kinh từ 2mm đến 
5mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Từ đầu năm 2015 đến nay, cả nước đã ghi nhận 
hơn 53.000 người bị sốt xuất huyết (Dengue 

Tin Y Tế 
 

Tin Việt Nam 
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haemorrhagic fever) tại 54 trên 63 tỉnh thành, 
với 34 trường hợp tử vong. 

 
   Sốt xuất huyết là dịch bệnh lưu hành quanh 
năm ở Việt Nam, mỗi năm cả nước có từ 
50.000 đến 100.000 người mắc phải. Tuy 
nhiên, so với các nước thuộc khu vực Đông 
Nam Á thì Việt Nam ở mức thấp. 

 

 Bé Nguyễn Lê Nhật Lan, 8 tuổi, ở Tây Ninh, 
mắc chứng bại não (cerebral palsy), cơ thể chỉ 
còn da bọc xươnt, tay chân co rút không cử 
động được, gần như có đời sống thực vật. Bé đã 
được chữa trị thành công tại Bệnh viện Đa khoa 
Quốc tế Vinmec (Hà Nội), bằng cách dùng tế 
bào gốc (stem cells) chuyền 4 lần sau hơn 1 
năm. 

 

   Cháu hiện có thể ngồi tự ăn sữa, không còn 
nằm trên giường để mẹ đút ăn từng thìa, đã tập 
nói, tự đi được 10 bước mà không cần người 
dìu. 

 

   Tỷ lệ bại não ở Việt Nam là 0,06 - 0,19%, có 
thể xảy ra trong giai đoạn bào thai, trong và sau 
khi sinh, do những nguyên nhân như: ngạt thở 
khi sinh, não kém phát triển, xuất huyết não, 
sinh non, sinh nhẹ cân, đa thai, nhiễm trùng 
máu sau sinh. 

 

 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết đã phẫu 
thuật cắt khối bụng khổng lồ cho một nữ bệnh 
nhân 49 tuổi, quê ở Long An. 

 

   Đây là khối u buồng trứng nặng 40 kg, có 
kích thước 60cm x 80 cm x 100 cm. Vỏ bướu 
nặng 2 kg, lòng bướu chứa 36 lít dịch và 3 lít 
máu. 

 

 Do lo ngại ảnh hưởng đến sức khoẻ, đến tuổi 
thọ sau khi hiến gan, nên nhiều người không 
nghĩ đến việc hiến một phần cơ quan này để 
cứu người. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh 
gan sẽ tái sinh, nghĩa là khoảng 1 tuần sau khi 
hiến, thể tích gan sẽ tăng thêm từ 10 đến 20 
phần trăm, và sau 1 năm sẽ đạt khoảng 80-90 
phần trăm so với ban đầu. 

 

   Vì thế, người hiến gan có thể yên tâm. Được 
biết trong tháng 9/2015 vừa qua, có 2 người 
con, 31 và 32 tuổi, đã biểu lộ lòng hiếu thảo 
của họ đối với cha mẹ, qua việc hiến tặng gan: 
một người hiến 80 phần trăm lá gan mình cho 
cha 60 tuổi bị ung thư gan, một người hiến một 
phần gan mình cho mẹ 66 tuổi bị xơ gan giai 
đoạn cuối. Sức khoẻ của tất cả người cho và 
người nhận sau đó đều ổn định.  

 

 Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam 

hiện là 112 bé trai trên 100 bé gái, và xu hướng 
này có chiều gia tăng, ảnh hưởng tới cấu trúc 
dân số. Năm 2000, tỷ lệ giới tính là 106 trai 
trên 100 gái. 

 
   Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp 
thời, dự tính vào năm 2050, Việt Nam sẽ đối 
mặt với tình trạng dư thừa trai, từ 2,3 triệu đến 
4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết 
hôn. Tình trạng thừa nam thiếu nữ còn gây ra 
các hậu quả lâu dài và nghiêm trọng, như việc 
thiếu phụ nữ sẽ làm gia tăng áp lực buộc các 
em gái phải kết hôn sớm hơn và có thể bỏ học 
để lập gia đình. 

 

 Trong tháng 10/2015, Bệnh viện Đại học Y 
Dược TPHCM đã phẫu thuật thành công cho 
một cụ ông 104 tuổi bị tắc động mạch chi 
dưới cấp tính. 

 
   Hình chụp mạch máu chi cho thấy các động 
mạch chân trái bị tắc hoàn toàn từ ngang gối 
trở xuống, chỉ còn lại một nhánh nhỏ động 
mạch ở bàn chân. Các bác sĩ đã mổ lấy huyết 
khối làm tắc động mạch, đồng thời mổ bắc cầu 
động mạch bằng tĩnh mạch lấy tại chỗ. 

 
   Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất được mổ bắc 
cầu tại bệnh viện trên. 

 

 Tim mạch can thiệp sẽ là chuyên ngành mũi 
nhọn trong khoa Tim Mạch học Việt Nam, nhờ 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 20 năm qua. 

 
   Đáng chú ý, qua việc thực hiện Đề án Bệnh 
viện Vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật theo hình 
thức cầm tay chỉ việc, từ các bệnh viện trung 
ương của Hà Nội và TPHCM, cho bệnh viện 
tuyến tỉnh mà đến nay cả nước đã có 50 đơn vị 
can thiệp tim mạch. Điều này giúp cho người 
bệnh có thể chữa trị ngay tại địa phương mà 
không cần chuyển lên tuyến trên, và giúp 
nhiều người không phải ra nước ngoài để được 
chữa trị. 

 
Cúc chú: Tim mạch can thiệp là những thủ thuật xâm 
lấn tối thiểu, được thực hiện qua một ống thông 
(catheter) rất nhỏ, đưa vào trong lòng mạch máu hoặc 
vào buồng tim, để thăm dò về chức năng và cấu trúc 
của các bộ phận này, cũng như chữa trị những tổn 
thương ở đấy. 
 

 Theo Đại học Y Dược Huế, mỗi năm Việt 
Nam có 150.000 trường hợp ung thư,  trong 
đó có khoảng 70.000 tử vong. 

 
   Tỷ lệ tử vong do ung thư tử cung đứng hàng 
thứ hai sau bệnh tim mạch. Việt Nam cũng là 
một trong những nước có tỷ lệ ung thư phụ 
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khoa cao trên thế giới, và ngày càng có xu 
hướng trẻ hóa. Đặc biệt, hầu hết các trường hợp 
ung thư được chẩn đoán đều ở giai đoạn muộn, 
gây khó khăn cho việc chữa trị và tiên lượng 
sống của bệnh nhân. 

 
   Mô hình bệnh tật ở Việt Nam có sự thay đổi 
trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới. Từ 
mô hình bệnh lý nhiễm trùng chiếm ưu thế, đến 
nay đã có sự gia tăng đáng kể của các bệnh lý 
không lây nhiễm, trong đó có bệnh lý ung thư, 
mà nổi bật nhất là ung thư phụ khoa. 

 

 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Biên Hòa) đã 
phẫu thuật thành công, cứu sống mẹ con sản 
phụ N.T. Diễm Linh, 40 tuổi, bị nhau tiền đạo 
(placenta praevia) cài răng lược, ăn xuyên qua 
tử cung và phá ra bàng quang. 

 
   Chị Linh được truyền tổng cộng 6 lít máu (1 
lít do thân nhân cung cấp). Bác sĩ phải cắt bỏ tử 
cung cho sản phụ, tiến hành cầm máu cùng lúc 
đưa bé ra ngoài. 

 

 Ngày 24/11/2015, lần đầu tiên Bệnh viện Trung 
ương Huế đã thực hiện thành công các trường 
hợp mổ nội soi bằng công nghệ 3D cho bệnh 
nhân cắt dạ dày, cắt túi mật... 

 

   Hệ thống máy phẫu thuật nội soi tiên tiến 3D 
Spies của Đức giúp bác sĩ định hướng không 
gian tốt hơn, rút ngắn thời gian phẫu thuật, tăng 
độ an toàn cho bệnh nhân hơn, giảm thiểu thời 
gian gây mê. 

 

   Bước tới, Bệnh viện trên sẽ tiếp tục áp dụng 
kỹ thuật mới này đối với các trường hợp mổ 
nội soi ở các bộ phận khác của cơ thể. 

 

 Tính đến 30/9/2015, tổng số trường hợp nhiễm 
HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hà Nội là 
18.320 người, tổng số bênh nhân nhiễm HIV đã 
chết do bệnh AIDS là 4.512 người. 

 

   Tỷ lệ hiện nhiễm HIV/AIDS là 294 người 
trên 100.000 dân số. Nam giới chiếm tỷ lệ cao, 
gần 3 lần hơn nữ giới. Nhóm đối tượng nhiễm 
HIV cao nhất là nhóm nghiện ma túy, kế đến là 
những đối tượng có quan hệ tình dục bừa bãi. 

 

 Tháng 10/2015, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản 
Trung Ương (Hà Nội) cứu sống cụ bà Ngô thị 
Định, 87 tuổi, đã dùng dao tự cắt bỏ tử cung sa 
lồi ra ngoài của mình. 

 

   Khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân khá nguy 
hiểm vì mất nhiều máu, vết cắt dài 20 cm đã 
chạm tới bàng quang. Các bác sĩ đã cắt bỏ tử 
cung của cụ Định, sức khoẻ hiện đã ổn định. 

Ung thư máu 
(Leukaemia) 

 
Bác sĩ Nguyễn xuân Cẩm 

 

   Bình thường, các loại tế bào máu phát triển từ tế 
bào gốc (stem cells) của tủy xương, và khi đã 
trưởng thành, sẽ chạy vào máu để đảm nhận những 
phần vụ khác nhau: 
 

 Hồng cầu (red blood cells), chuyên chở khí ôxi 
đi khắp thân thể. 

 Bạch cầu (white blood cells), giữ vai trò về 
miễn dịch và tiêu diệt khuẩn, gồm có: bạch cầu 
hạt (granulocytes), bạch cầu limphô 
(lymphocytes) và bạch cầu đơn nhân 
(monocytes). 

 Tiểu cầu (platelets), giúp máu đông lại. 
 
   Ung thư máu chỉ ảnh hưởng đến bạch cầu, gồm 
những bạch cầu bất thường, sinh sản một cách vô 
tổ chức tại tủy xương rồi tràn vào máu, gây trở 
ngại chức năng của các cơ quan trong thân thể. 
Nhưng tai hại hơn cả là chúng "chiếm chỗ" của các 
tế bào máu khác, không để cho phát triển, dẫn đến 
tình trạng:  
 

 thiếu hồng cầu, gây xanh xao vàng vọt, chóng 
mặt, nhức đầu.  

 thiếu bạch cầu loại bình thường, nên bệnh nhân 
dễ bị nhiễm trùng. 

 thiếu tiểu cầu, nên máu chảy khó đông lại. 
 

   Ung thư máu được chia ra thành loại cấp tính và 
mãn tính, hoặc tùy theo loại bạch cầu: ung thư bạch 
cầu limphô (lymphocyte leukaemia) và ung thư 
bạch cầu hạt (myeloid leukaemia). 

 

Ung thư máu cấp tính 
(Acute leukaemia) 

 

   Do có quá nhiều bạch cầu còn non (blast) sản 
xuất trong tủy xương rồi tràn vào máu. Không chữa 
trị sẽ đưa đến tử vong trong vài tuần đến vài tháng. 
 

 Phân loại 
    

   Có hai loại: ung thư cấp tính limphô bào non 
(acute lymphoblastic leukaemia, ALL) và ung thư 
cấp tính bạch cầu hạt non (acute myeloblastic leu-
kaemia, AML). 
 

 Nguyên nhân 
 
   Phần lớn không rõ. Nguyên nhân khác có thể là: 
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 Tiếp cận một thời gian dài với một số hóa chất 
như benzene, với chất phóng xạ. 

 Chữa trị bằng thuốc kháng ung thư. 

 Bệnh thiếu máu không tái tạo (aplastic anae-
mia), bệnh tăng hồng cầu (polycythaemia). 

 Bệnh về di truyền như hội chứng Down, thiếu 
máu loại Fanconi. 

 

 Triệu chứng 
 
   Triệu chứng gây ra do các tế bào còn non có 
nhiều trong máu, nên không hoàn thành được các 
nhiệm vụ: 
 

 nhức đầu, chóng mặt, khó thở, do thiếu hồng 
huyết cầu. 

 đau cổ họng, nổi hạch, do nhiễm trùng vì thiếu 
bạch cầu già. 

 chảy máu lợi, da thịt dễ bầm, do thiếu tiểu cầu. 
 

 Chẩn đoán - Chữa trị 
 
   Việc chẩn đoán bệnh được tiến hành bằng cách 
thử máu, thử nước tủy sống, xét nghiệm tủy xương. 
Phần chữa trị gồm có: 
 

 truyền máu, truyền tiểu cầu. 

 cách ly bệnh nhân. Dùng kháng sinh. 

 dùng thuốc kháng ung thư để tiêu diệt các tế 
bào bất thường trong tủy xương. Đối với trường 
hợp tế bào bất thường hiện diện trong não thì có 
xạ trị. 

 ghép tủy xương, ghép tế bào gốc. 
 

 Tiên liệu bệnh 
 
   Tùy theo loại ung thư và tuổi khi mắc bệnh: ung 
thư cấp tính limphô bào non xảy ra cho trẻ con có 
kết quả chữa trị tốt hơn so với ung thư cấp tính bạch 
cầu non khác của người trên 50 tuổi. 
 

Ung thư máu mãn tính 
(Chronic leukaemia) 

 
Do có quá nhiều bạch cầu đã trưởng thành sản 
xuất trong tủy xương rồi tràn vào máu.  
 

 Phân loại 
 
   Gồm 2 loại: 1-  ung thư mãn tính bạch cầu limphô 
2-  ung thư mãn tính bạch cầu hạt. 
 

1-  Ung thư mãn tính bạch cầu limphô (chronic 

lymphocytic leukaemia) 
 
   Thường xảy ra cho người lớn tuổi, tiến triển 
chậm, đôi khi đến nhiều năm. Tại VQ Anh, có 
khoảng 1.200 trường hợp mới mỗi năm. 
 
Nguyên nhân - Triệu chứng    
 
 Nguyên nhân: không rõ, có thể là do di truyền 

hoặc bất thường về nhiễm sắc thể.  
 

 Triệu chứng: xuất hiện dần dần, ban đầu là sốt 
kéo dài, đổ nhiều mồ hôi ban đêm, sụt cân, gan 
lách to lên, hạch nổi ở cổ, nách và bẹn. Sau đó 
là nhức trong xương, ho khan, nhiều u cục nổi ở 
da, kèm theo là các biến chứng như thiếu máu, 
nhiễm trùng nặng, máu khó đông lại. 

 
2-  Ung thư mãn tính bạch cầu hạt (chronic        

myeloid leukaemia) 
 
   Bệnh xảy ra ở lứa tuổi trung niên, mỗi năm tại 
VQ Anh có khoảng 1.000 trường hợp mới. 
 
Nguyên nhân - Triệu chứng 
 
 Nguyên nhân: không rõ. Người ta chỉ biết có 

đến 90% tế bào mang một loại nhiễm sắc thể 
bất thường tên là Philadelphia chromosome. Vì 
thế mà yếu tố di truyền có thể được đặt ra. 

 
 Triệu chứng: bệnh diễn tiến qua 2 giai đoạn, 

mãn tính rồi cấp tính vào thời kỳ cuối. Giai 
đoạn mãn tính kéo dài vài năm, triệu chứng 
phát hiện dần và khó nhận biết: người cảm thấy 
mệt mỏi, gây gây sốt, đổ mồ hôi ban đêm, sụt 
cân. Đôi khi, vì máu sền sệt nên khí ôxi không 
vận chuyển tốt đến các bộ phận của cơ thể làm 
thị lực suy giảm, đau bụng, dương vật căng đau 
(priapism). 

 

   Sang đến giai đoạn cấp tính, máu đầy những bạch 
cầu non và gây ra một số biến chứng: - nước da 
xanh khướt vì thiếu hồng cầu- - nhiễm khuẩn/ siêu 
khuẩn vì bạch cầu bình thường không có đủ. - chảy 
máu lợi, dưới da, đường ruột do số lượng tiểu cầu 
giảm xuống. Giai đoạn này kéo dài vài tháng trước 
khi chết. 
 

 Chẩn đoán bệnh 
 
   Việc chẩn đoán hai loại ung thư trên được tiến 
hành qua xét nghiệm tế bào máu và tủy xương. 
 

 Chữa trị 
 
   Ung thư mãn tính bạch cầu limphô, vì tiến triển 
chậm, nên một số trường hợp nhẹ không cần chữa 
trị. 
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   Còn nếu nặng hơn, hoặc là gặp trường hợp ung 
thư bạch cầu hạt, thì phải sử dụng các loại thuốc 
kháng ung thư, đôi khi cả xạ trị nữa. 
 
   Các biến chứng như thiếu máu, máu khó đông 
lại, bị nhiễm trùng sẽ được xử lý bằng cách truyền 
máu và tiểu cầu, kháng sinh, thuốc immunoglobu-
lin để tăng cường hệ miễn dịch. Phương pháp ghép 
tủy xương, ghép tế bào gốc đem lại nhiều triển 
vọng tốt cho bệnh nhân. 
 
   Trung bình, bệnh nhân có thể sống được 3 năm 
sau khi bệnh xảy ra.; một số (1/5) có thể kéo dài 
đến hơn 10 năm.  
 

Ghép tạng 
(Organ transplantation) 

 
Phan Ninh 

 

   Trong lĩnh vực khoa học về con người, khi 

một bộ phận cơ thể bị hư hỏng không thể chữa 
khỏi, ghép tạng là một biện pháp duy nhất, là hy 
vọng sống cuối cùng của người bệnh. Trong nhiều 
trường hợp, nó là cái phao cuối cùng để níu giữ sự 
sống lại. 
 

   Cho đến nay, y học hiện đại đã tiến hành cấy 
ghép được rất nhiều bộ phận trên cơ thể con người, 
từ nội tạng như gan, thận, tim, tụy (pancreas)... đến 
các bộ phận bên ngoài như mặt, chân, tay...Vấn đề 
hiện khó giải quyết là số người tình nguyện hiến 
tạng quá ít. Nhiều bệnh nhân đã qua đời do không 
thể chờ đợi để được nhận bộ phận cứu mạng họ. 
 

 Phương pháp ghép tạng 
 
   Có ba phương pháp: 
 
1. Ghép tự thân (autograft): lấy cơ quan/mô ở một 

phần của cơ thể ghép vào nơi khác. Ví dụ: ghép 
da khi bị bỏng nặng, ghép xương vào nơi hư 
hỏng, bị gãy, để giúp chóng lành lại. 

 

2. Ghép cơ quan/mô của sinh vật cùng loài 
(allograft, homograft), ví dụ giữa người và 
người. 

 

3. Ghép cơ quan/mô của sinh vật khác loài 
(xenograft, heterograft), ví dụ giữa người và lợn 
(lợn được chọn vì các cơ quan của chúng có 
kích thước giống như người). 

 
   Từ trước tới nay, đã có những vụ lấy van tim lợn 
thay cho van tim người bị hư hại nặng. Hiện các 
khoa học gia đang nghiên cứu dùng kỹ thuật sinh 
học (bioengineering) để biến đổi mô của bào thai 
lợn cho thích hợp với mô người, tạo ra những cơ 
quan như thận, tim ... để sử dụng vào việc ghép. 

Đây chỉ mới là bước đầu, vì còn một trở ngại lớn 
phải vượt qua là mô lợn mang một loại siêu khuẩn 
liên quan đến HIV/Aids. 
 

 Ghép tạng trên thế giới và ở Việt Nam 
 
   Trên thế giới, từ năm 1950 trở đi, đã có khoảng 
200.000 trường hợp ghép tạng được thực hiện, 
phần lớn bệnh nhân sống đến 5 năm hoặc hơn. Mới 
đây, có một bệnh nhân tại VQ Anh được ghép tim 
đã ăn mừng năm thứ 30 sau lần tiếp nhận cuộc 
phẫu thuật cứu mạng. 
 
   Còn tại Việt Nam, sau 20 năm kể từ ngày tiến 
hành trường hợp ghép tạng đầu tiên đến nay, 
chuyên ngành ghép tạng đã phát triển vượt bậc và 
lan rộng tới 12 bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước. 
Bệnh viện 103-Học viện Quân y, Bệnh viện Việt 
Đức (Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế là 
những đơn vị đi đầu thực hiện thành công việc 
ghép tạng lấy từ người cho chết não. 
 
   Theo các chuyên gia y tế, kỹ thuật ghép tạng ở 
Việt Nam không hề thua kém bất cứ nước nào trên 
thế giới. Bác sĩ Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho 
biết:  
 
   "Ghép thận giờ đã trở thành thường quy tại bệnh 
viện Việt Đức, hầu như tuần nào  cũng có làm. Với 
ghép gan - một kỹ thuật ghép khó nhất - thì các bác 
sĩ của Việt Đức cũng đã hoàn toàn làm chủ.  
 
   Đặc biệt, với cùng kỹ thuật ghép tạng, người 
bệnh ở Việt Nam được hưởng lợi rất nhiều, bởi chi 
phí quá rẻ, bằng 1/3 so với các nơi trong khu vực 
và trên thế giới. Ví dụ chi phí ghép thận ở các nước 
Đông Nam Á là khoảng 35.000 USD, còn tại Bệnh 
viện Việt Đức là từ 200 đén 230 triệu đồng Việt 
Nam (khoảng 10.000 USD hoặc hơn một chút)".   
 
   Nói chung, nhu cầu ghép tạng thì nhiều, nhưng 
số người hiến tạng sau khi qua đời vẫn còn quá ít. 
Lý do phần lớn là do nét văn hóa riêng biệt của một 
quốc gia, một dân tộc, hoặc do tín ngưỡng tôn giáo 
của họ. Và để vượt qua trở ngại này mà đã có một 
số việc làm vô đạo đức đã xảy ra, như tại Trung 
Quốc: - nhà chức trách lấy tạng của các tử tù sau 
khi họ bị hành quyết (nay tình trạng này đã bị 
cấm); - nhiều tổ chức bất lương chuyên lo việc mua 
bán tạng từ người sống, qua việc dụ dỗ những 
người này, hoặc bắt cóc họ rồi buôn bán xuyên 
quốc gia.  
 

 Các cuộc ghép tạng 
 
1. Cơ quan/mô dùng ghép thường lấy từ người 

mới chết, lý tưởng là khi tim họ vẫn còn đập, 
nhưng não đã chết (brain death). Đó là những 
nạn nhân bị tai nạn đưa vào cấp cứu hết 
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phương chữa chạy, bệnh nhân nằm tại phòng 
hồi sinh vừa mới tắt thở. 

 
2. Trong một số trường hợp khác, cơ quan/mô 

được lấy từ người sống hiến tặng cho thân 
nhân, thường là một quả thận hoặc một phần 
gan (với thận còn lại, cuộc sống của họ vẫn 
bình thường, còn gan thì có khả năng mọc ra 
như cũ). 

 
   Cuộc ghép tạng thực hiện đầu tiên trên thế giới là 
ghép giác mạc (corneal transplant), đem lại kết quả 
mỹ mãn, nhờ cơ quan này không có mạch máu 
nuôi dưỡng, nên bạch cầu và kháng thể không đến 
được để tấn công phần ghép vào. 
 
   Với những tiến bộ của y học, từ thập niên 50 đã 
có những vụ ghép thận, và sau đó là ghép tim, ghép 
tim-phổi, gan, tuyến tụy (pancreas) v.v., tỷ lệ thành 
công ngày càng cao. Sở dĩ được như vậy là nhờ có 
những yếu tố thuận lợi sau đây: 
 

 Phương pháp giải phẫu, gây mê, hồi sức có 
nhiều tiến bộ. 

 Kỹ thuật phân loại mô (tissue typing), tìm sự 
tương hợp giữa mô người hiến tặng và người 
nhận (histocompatibility), ngày càng tinh vi, 
giúp giảm đi việc cơ thể người nhận thải bỏ cơ 
quan được ghép vào cho họ. 

 Việc bảo quản cơ quan/mô của người hiến tặng 
tiến hành đúng nguyên tắc sinh hóa. 

 Thuốc chống thải bỏ (immunosuppressive 
drugs) công hiệu hơn, gồm: - Corticosteroids 
(Prednisolone). - Thuốc độc hại cho tế bào 
(cytotoxic drugs) như Azathioprine,              
Cyclophosphamide, và từ thập niên 80 là      
Cyclosporine A. Bệnh nhân phải uống thuốc 
nêu trên vĩnh viễn; và vì hệ miễn dịch của họ bị 
ức chế nên họ dễ bị: - nhiễm bệnh hơn, nhất là 
cảm lạnh, cảm cúm. - bị bệnh tiểu đường, mắc 
phải một vài loại ung thư, đặc biệt là ung thư 
hệ bạch huyết (lymphoma). - gặp một số phản 
ứng phụ như mất ngủ, thần kinh kích động, 
rậm lông, phù nề, tăng huyết áp....  

    
   Chưa một nghiên cứu nào thống kê về tuổi thọ 
cũa người được ghép tạng. Nhưng có thể khẳng 
định rắng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, 
những bệnh nhân ghép tạng sống thêm 10-20 năm 
nữa không còn là chuyện quá hiếm, họ đang được 
hỗ trợ để sống ngày càng thọ hơn. 
 
   Về ghép gan, nếu thành công, việc sống sau 5 
năm cấy ghép đang trở thành phổ biến trên thế giới. 
Đối với thận, các nhà khoa học cho rằng việc ghép 
thận từ người còn sống làm tăng tuổi thọ cho bệnh 
nhân. Người được ghép tim dường như sống ít thọ 

nhất so với những người được ghép các tạng khác.  
 
Nhìn về tương lai 
 
    Trở ngại lớn trong vấn đề ghép tạng là nguồn 
tạng hiến tặng. Sự xuất hiện của máy in 3D đang 
trở thành một cuộc cách mạng mới trong y học. 
Người ta có thể tạo ra bất cứ vật thể 3D nào, chỉ 
nhờ một chiếc máy in, kể cả các bộ phận trong cơ 
thể. Đã có nhiều cuộc cấy ghép thành công nhờ 
thiết bị này, như thay thế mô hình tai, sụn, bàng 
quang, tử cung... 
 
   Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên 
cứu, với hy vọng sẽ cho ra đời một cơ quan nội tạng 
thực sư như thận sinh học từ máy in 3D. Họ dự tính 
sẽ phải mất từ 15-20 năm nữa để cho ra đời một quả 
thận sinh học đầu tiên trên thế giới.  
 

 

Nguyên nhân tay chân 
 thường cảm thấy lạnh 

(Causes of frequent feeling cold in 
hands and feet) 

 
Bản Tin Y tế sưu tầm 

 

    Bàn tay và chân chúng ta luôn được giữ ấm áp là 

nhờ dòng máu chảy đến các nơi này thông suốt, hệ 
thần kinh ngoại biên hoạt động bình thường, thành 
phần dinh dưỡng của máu đầy đủ... Dưới đây là một 
số nguyên nhân khiến tay chân bạn lúc nào cũng 
cảm thấy lạnh. 
 
 Thiếu máu 
 
   Thiếu máu xảy ra khi cơ thể không có đủ các tế 
bào máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu), hoặc lượng 
haemoglobin trong máu thấp. Điều này đồng nghĩa 
với khả năng cung cấp khí ôxi của máu giảm 
xuống, gây lạnh tay chân. 
 
   Nguyên nhân thiếu máu có thể là do bạn không 
tiêu thụ đủ chất sắt trong chế độ ăn hàng ngày, mất 
máu do kinh nguyệt ra quá nhiều, do loét chảy máu 
dạ dày, do rối loạn về tiêu hóa, mắc một số bệnh 
ung thư. 
 
 Thiếu vitamin B12 
 
   Vitamin B12 rất quan trọng trong việc hình thành 
các hồng cầu; thiếu hụt vitamin này có thể dẫn đến 
giảm sản xuất hồng cầu, gây thiếu máu và lạnh tay 
chân. 
 
   Sự thiếu hụt vitamin B12 chủ yếu xảy ra ở những 
người ăn kiêng hoặc ăn chay; người trên 50 tuổi bị 
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mất khả năng hấp thu các vitamin từ thực vật. 
 
 Huyết áp thấp 
 
   Huyết áp thấp có thể xảy ra do nhiều nguyên 
nhân như: cơ thể bị mất nước, mất máu, tác dụng 
phụ của một số loại thuốc, rối loạn nội tiết tố. 
 
   Khi huyết áp xuống thấp, các mạch máu sẽ vận 
chuyển máu từ các chi về các cơ quan quan trọng 
hơn, gây thiếu máu ở tay chân, khiến bộ phận này 
trở nên lạnh 
 
 Lưu thông máu kém 
 
   Điều này xảy ra khi dòng máu vận chuyển các 
chất dinh dưỡng và khí ôxi trong cơ thể giảm, hoặc 
tim không thực hiện tốt việc cung cấp máu đến các 
bộ phận (suy tim), có vật cản trở dòng máu, lòng 
các động mạch lớn hay các mao mạch bị tắc nghẽn 
bởi chất béo cholesterol đóng vào. Lúc này, máu về 
tay chân (là các bộ phận xa) sẽ giảm đi, nên chúng 
thường bị lạnh hơn  
 
 Suy tuyến giáp (hypothyroidism) 
 
   Các tuyến giáp có liên quan mật thiết với nhiệt độ 
của cơ thể. Khi nó bị rối loạn, các hoạt động của cơ 
thể chậm lại, gây ra một số triệu chứng như: 
 
- mệt mỏi. - táo bón.- tăng cân. - cảm giác luôn bị 
lạnh, đặc biệt ở đầu ngón tay và chân. Suy giáp 
thường gặp ở phụ nữ, ở những người trên 50 tuổi. 
 
 Hiện tượng Raynaud (Raynaud's            

phenomen) 
 
   Là một rối loạn của các mạch máu nhỏ ở ngón 
tay/chân, chúng co thắt lại khi trời rét, khí hậu ẩm 
ướt, khi nhúng lâu vào nước lạnh. Hiện tượng xảy 
ra cho phụ nữ nhiều hơn nam giới, nguyên nhân có 
thể là: 
 

 huyết khối hình thành tại nơi mạch máu bị hẹp, 
hoặc từ nơi khác chạy đến, khiến máu lưu thông 
bị cản trở. 

 xơ cứng bì, bệnh lupus ban đỏ toàn diện 
(systemic lupus erythematous). 

 phụ chứng của một số thuốc chữa trị (beta-
blocker, ergotamine...). 

 một số nghề nghiệp sử dụng dụng cụ làm rung 
tay (khoang điện, cưa máy, máy đánh chữ...) 

 
   Triệu chứng gồm tay/chân lạnh, tê buốt ở đấy, 
ngứa ran, cảm giác rần rần như kiến bò, nóng rát 
như bỏng lửa.  

 Hút thuốc lá 
 
   Chất nicotine của thuốc lá làm mạch máu co lại, 
gây tích tụ mảng chất béo ở lòng mạch, tất cả làm 
máu ít lưu thông đến ngón tay/chân, gây tê lạnh. 
 
 Căng thẳng lo âu 
 
   Khi tinh thần căng thẳng, lo âu, cơ thể tiết ra 
nhiều hóc môn adrenaline, gây co thắt mạch máu, 
hạn chế lưu thông máu ở đầu ngón tay/chân. 
 
 

Bệnh sốt xuất huyết 
Cách phòng tránh 

(Haemorragic fever - Prevention) 
 

Bản Tin Y tế sưu tầm 
(Để giúp quí đồng hương đề phòng khi về thăm quê nhà) 

 

   Bệnh sốt xuất huyết đang tiếp tục bùng phát 

trên nhiều địa phương của cả nước, trong đó có các 
thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM. Vậy làm cách 
nào để phòng chống căn bệnh này một cách hiệu 
quả nhất? 
 
   Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp 
tính, có thể gây thành dịch, do siêu khuẩn dengue 
gây ra. Do bệnh lây lan qua vật trung gian là muỗi 
vằn Aedes aegypti và Aedes albopictus, nên cần 
phải hiểu rõ về tập tính của chúng, để từ đó cảnh 
giác và có ý thức phòng ngừa loại muỗi này trong 
khu vực mình sống. 
 

 Đặc điểm của muỗi truyền bệnh sốt xuất 
huyết 

 
   Muỗi màu đen, thân và chân có những đốm 
trắng, nên thường được gọi là muỗi vằn. Muỗi vằn 
đốt người vào ban ngày, mạnh nhất là vào sáng 
sớm và chiều tối. 
 
   Muỗi vẫn thường trú đậu ở các góc/xó tối trong 
nhà, trên quần áo, chăn màn, các đồ dùng trong 
nhà. Chúng đẻ trứng, sinh sản ở các ao, vũng nước 
hoặc các dụng cụ chứa nước sạch ở trong và xung 
quanh nhà như bể nước, chum, vại, lu, khạp, giếng 
nước, hốc cây..., các đồ vật hoặc đồ phế thải có 
chứa nước như lọ hoa, lốp xe, vỏ dừa... 
 
   Muỗi phát triển mạnh vào mùa mưa, khi nhiệt độ 
trung bình vượt hơn 20 độ C. 
 

 Biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết 
 
a. Thể bệnh nhẹ: Sốt cao đột ngột 39-40 độ C, 

kéo dài từ 2 đến 7 ngày, khó hạ sốt. Đau đầu 
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dữ dội ở vủng trán, sau hốc mắt. Có thể có nổi 
mẩn, phát ban. 

b. Thể bệnh nặng: Bao gồm các dấu hiệu trên, 
kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu sau đây: 

Dấu hiệu xuất huyết: chấm xuất huyết ngoài da, 
chảy máu cam, chân răng, vết bầm tím chỗ tiêm 
thuốc, nôn/ói ra máu, đi cầu phân đen (do bị xuất 
huyết trong ruột). Đau bụng, buồn nôn, chân tay 
lạnh, xuất huyết nội tạng gây tụt huyết áp. Không 
được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. 
 
   Cần đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để được 
khám và điều trị kịp thời. 
 

 Cách phòng bệnh sốt xuất huyết 
 
   Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, lăng 
quăng/bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. 
 
a. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng 

quăng/bọ gậy bằng cách: 
 

 Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi 
không vào đẻ trứng. 

 Thả cá vào các nơi chứa nhiều nước (bể, giếng, 
chum, vại...) để diệt lăng quăng/bọ gậy. 

 Rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ (lu, 
khạp...) hàng tuần. 

 Thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà 
và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai vỡ, 
ống bơ, vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. 
Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ 
chứa nước khi không dùng đến, thay nước bình 
hoa. 

 
b. Phòng chống muỗi đốt 
 

 Mặc quần áo dài tay; ngủ trong màn/mùng, kể 
cả ban ngày; dùng bình xịt diệt muỗi, hương 
xua muỗi; dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt 
muỗi. 

 Cho người bị sốt xuất huyết nằm trong màn 
tránh muỗi đốt, để tránh lây lan bệnh cho người 
khác. 

 
c. Tích cực phối hợp với chính quyền, với cơ 

quan y tế trong các đợt phun hóa chất phòng 
chống dịch 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Hỏi: Tôi bị ho nhiều tháng nay, đặc biệt khi trời 
lạnh, tối ho nhiều hơn, đàm màu trắng, khi nặng có 
đàm màu xanh ở cổ. Ngoài ra, tôi hay bị viêm mũi, 
thay đổi thời tiết là hắt hơi chảy nước mũi. Khó 
chịu nhất là bị ngứa nhiều ở vòm miệng, phải lấy 
lưỡi đẩy qua đẩy lại và khịt khịt mũi một lúc mới 
hết. 
 
   Xin cho biết tôi mắc bệnh gì, cách chữa ra sao. 
Tôi năm nay 34 tuổi, đang làm về ngành xây cất. 
 
Đáp: Qua những triệu chứng anh mô tả và qua nghề 
nghiệp của anh phải thường xuyên tiếp xúc với môi 
trường ô nhiễm, anh có thể bị viêm mũi xoang dị 
ứng, từ thường gọi là viêm mũi dị ứng. (allergic 
rhinitis) 
 
   Đây là bệnh lý của hệ thống miễn dịch, hệ thống 
này có phản ứng quá mức với những chất lạ từ môi 
trường bên ngoài cơ thể, gọi là dị nguyên (allergen). 
Nếu biểu hiện ở mũi sẽ là bệnh viêm mũi dị ứng, ở 
phổi là bệnh suyễn và ở da là bệnh chàm (eczema). 
Một bệnh nhân có thể mắc phải cùng lúc hai hoặc 
cả ba bệnh này. 
 
   Triệu chứng điển hình của viêm mũi dị ứng gồm: 
1- hắt xì, thường là từng tràng dài, xảy ra vào buổi 
tối hay sáng sớm, có khi cả ngày, đặc biệt sẽ xuất 
hiện khi tiếp xúc với dị nguyên. 2- chảy nước mũi 
ra phía trước gây khụt khịt, hoặc ra sau gây khạc 
đàm trong hoặc xanh (nếu có nhiễm trùng). 3- ngứa 
mũi, ngứa mắt, chảy nước mắt, ngứa họng, ngứa tai, 
ngứa ở vòm hầu. 4- nghẹt mũi, có thể luân phiên 
bên này rồi bên kia, hoặc cả hai bên trong những 
trường hợp nặng, hoặc có mọc nhánh (polyp) trong 
mũi 
 
   Để điều trị bệnh, khuyên anh hãy đến khám bác sĩ 
chuyên khoa Tai-Mũi-Họng. Lý tưởng nhất là tránh 
được dị nguyên hoặc điều trị bằng liệu pháp miễn 
dịch làm cơ thể quen dần với dị nguyên, không còn 
phản ứng nữa. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, 
việc chẩn đoán xác định dị nguyên và liệu pháp 
miễn dịch chưa phổ biến. Cách điều trị thông 
thường nhất là sử dụng phối hợp thuốc kháng hista-
mine, thuốc corticoid xịt mũi. Trường hợp của anh 
có thể rửa mũi bằng nước muối sinh lý hằng ngày 
để làm sạch hai hố mũi, vòm mũi họng để giảm ho 
và khạc đàm. 
 
 
Hỏi: Tôi năm nay 56 tuổi, thường hay bị nhiễm 
trùng đường tiểu. Bác sĩ có cho dùng thuốc kháng 
sinh liều thấp (1 viên/ngày), nhưng tình trạng 
không mấy khả quan, nên liều kháng sinh được tăng 
lên. 
 
   Xin hỏi phải uống thuốc như vậy bao lâu? Có thể 
trở lại liều lượng thấp sau một thời gian không? 

(Health  
Questions & Answers) 

& 
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Đáp: Chứng nhiễm trùng đường tiểu thường xảy 
ra cho phụ nữ nhiều hơn nam giới. Lý do là bọng 
đái nữ có hệ thống valve mở ra đóng vào dễ bị hở, 
ống đái (urethra) lại quá ngắn, chỉ có 2cm (đàn 
ông: 20cm), tất cả tạo điều kiện cho khuẩn dễ xâm 
nhập. Ngoài ra, phụ nữ sau mãn kinh cũng dễ bị 
nhiễm trùng đường tiểu hơn, vì vào thời này, hóc 
môn nữ oestrogen không còn nhiều nữa, khiến 
niêm mạc của bọng đái và ống đái mỏng đi. 
 
   Các triệu chứng của viêm bọng đái gồm tiểu gắt, 
hay buồn tiểu và đi tiểu nhiều lần. Chị được chữa 
trị theo phương pháp ngăn chận viêm bọng đái với 
liều thấp (low-dose prophylaxis) trong vòng nhiều 
tháng. Nhưng nếu có đợt nhiễm trùng mới xảy ra, 
thì bác sĩ phải áp dụng các biện pháp như cấy nước 
tiểu, xác định loại khuẩn gây bệnh và loại kháng 
sinh thích hợp. Sau đó, khi tình trạng đã ổn định, 
mới trở lại với liều thấp trước đây.  
 
   Với phụ nữ mãn kinh, bác sĩ thường thêm liệu 
pháp "hóc môn thay thế" (hormone replacement 
therapy) dưới hình thức kem oestrogen để làm tăng 
tính miễn dịch của vùng âm hộ và âm đạo.  
 
 

Hỏi: Gần đây, họng tôi có những biểu hiện sau 
đây, gây khó chịu và lo lắng cho tôi: 
 

 Họng có nhiều đàm sền sệt, khó khạc nhổ ra. 

 Miệng có mùi hôi. 

 Sờ sâu vào mồm có một khối bằng đầu ngón 
tay, động vào làm buồn nôn. 

 
   Xin cho biết tôi mắc bệnh gì, có nguy hiểm 
không? Tôi năm nay 28 tuổi, hiện là giáo viên 
trung học, nên hay phải nói nhiều. 
 
Đáp: Là giáo viên, anh cần có họng thật tốt để 
truyền đạt kiến thức cho học sinh. Do vậy, việc giữ 
gìn sức khoẻ cho họng rất quan trọng. Điều trước 
tiên khuyên anh nên làm là thường xuyên uống 
nước, ngay cả khi đang dạy, để tránh khô họng dễ 
bị viêm họng. 
 
   Qua những gì anh mô tả, có thể anh đã bị viêm 
amiđan mãn tính (chronic tonsillitis), có sỏi trong 
amiđan, gây chứng nuốt vướng. Bệnh cũng gây ra 
chứng hôi miệng, mặc dù vệ sinh răng miệng rất 
tốt. Thỉnh thoảng, anh có thể khạc ra những viên 
sỏi mềm, màu vàng đục và rất hôi. Chữa trị bệnh 
này tốt nhất là mổ cắt bỏ amiđan đi, rất an toàn. 
Nếu chưa đi cắt được thì mỗi ngày làm họng sạch 
hơn bằng cách súc miệng với nước muối sinh lý. 
 
   Riêng triệu chứng có đàm trong họng có thể do 
tình trạng trào ngược dịch vị từ dạ dày lên, gây 
viêm họng và ứ đọng đàm ở họng. Ngoài triệu 

chứng này, bệnh có thể làm khô họng, nói mau mệt, 
dễ khàn tiếng. Nếu có, khuyên anh nên đến khám 
bác sĩ để được nội soi và điều trị phù hợp. Anh 
cũng cần có chế độ ăn uống hợp lý: cữ ăn quá nhiều 
dầu mỡ và thịt, cữ tiêu thụ trái cây và nước có nhiều 
vị chua, nước có gas, bia rượu, tránh đi nằm hoặc 
làm việc ngay sau ăn. 
 
 
Hỏi: Tôi năm nay 28 tuổi, có kinh nguyệt lần đầu 
năm 13 tuổi. Từ đó đến nay, kinh nguyệt không đều, 
khoảng 2-3 tháng mới có một lần, nhiều khi nửa 
năm đến 1 năm không có. 
 
   Tôi có đi khám về phụ khoa và làm siêu âm, bác 
sĩ kết luận buồng trứng của tôi hoạt động kém, khó 
sinh con. Xin cho tôi lời giải thích rõ hơn, và cách 
chữa trị. 
 
Đáp: Kinh nguyệt đều đặn mỗi 28-32 ngày là kết 
quả của hoạt động điều hòa của buồng trứng. Hàng 
tháng, nang noãn (trứng) buồng trứng tự động phát 
triển và tạo ra rụng trứng ở giữa chu kỳ. Chu kỳ 
kinh không đều như chị có thể do 3 tình huống. 
 
1. Buồng trứng bị suy, không còn trứng nên không 

rụng trứng, không có kinh và không có con 
được. Truờng hợp này thường xảy ra ở các phụ 
nữ lớn tuổi, quanh thời kỳ mãn kinh, hay ở các 
phụ nữ trẻ tuổi, nhưng có phẫu thuật trên buồng 
trứng, điều trị hóa trị, xạ trị do ung thư, hay do 
bất thường di truyền. 

 

2. Buồng trứng còn trứng, nhưng thiếu sự kích 
thích của não bộ, làm cho nang trứng không thể 
phát triển và rụng trứng, làm cho không có kinh. 

 

3. Buồng trứng còn  trứng, não bộ có kích thích đối 
với buồng trứng, nhung cơ chế điều hành hoạt 
động phát triển nang trứng và rụng trứng bị rối 
loạn, nên kinh thưa hay vô kinh. Trường hợp này 
thường gặp ở các bệnh nhân có hội chứng đa 
nang buồng trứng (polycystic ovary syndrome). 

 
   Khuyên chị nên đến khám bác sĩ chuyên khoa để 
được làm thêm các xét nghiệm về nội tiết. Tùy theo 
mục tiêu điều trị của chị là gì, loại thuốc sử dụng sẽ 
khác nhau: 
 

 Nếu chị chỉ mong có kinh đều, bác sĩ sẽ cho sử 
dụng phối hợp nội tiết oestrogen và progester-
one, hay progesterone đơn thuần, để tạo ra vòng 
kinh nhân tạo đều đặn 

 Nếu chị mong muốn có con - chị thuộc trường 
hợp (2) và (3) - thì sẽ được dùng thuốc kích 
thích buồng trứng để tạo ra sự phát triển nang 
noãn và gây phóng noãn ở buồng trứng. 

 Nếu chị thuộc trường hợp (1), cách điều trị phù 
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hợp là xin trứng của người khác để có con. 
 
 
Hỏi: Xin cho biết bệnh viêm gan là gì, có bao 
nhiêu loại viêm và có thuốc chích ngừa không? 
 
Đáp: Viêm gan (hepatitis) có nghĩa là gan bị tổn 
thương vì nhiều lý do như: vi khuẩn hoặc siêu vi 
khuẩn (virus), rượu, một số dược phẩm.    
   
   * Viêm gan do siêu vi khuẩn: gồm nhiều loại như 
viêm gan A, B, C...Bệnh có môt số triệu chứng 
gồm vàng da, mệt mỏi, đau bung, ăn không biết 
ngơn. 
 
1. Viêm gan A, lây lan từ người này sang người 

khác qua: a) đường miệng: - ăn phải thực 
phẩm dính phân người bệnh. - người bệnh sau 
khi đi cầu không rửa tay rồi làm bếp. b) quan 
hệ tình dục.  

 
   Bệnh viêm gan A có thể tiêm ngừa được, 
nhưng rửa sạch tay cũng rất quan trọng để 
tránh lây lan. 

 
2. Viêm gan B, lây lan do các chất lỏng như máu 

trong cơ thể người bệnh, khi giao hợp, dùng 
chung kim tiêm với họ, xăm mình với dụng cụ 
không khử trùng.  

 
   Bệnh có thể tiêm ngừa được, hoặc áp dụng 
biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục. 

 
3. Viêm gan C, lây lan qua đường máu: quan hệ 

tình dục bừa bãi, sử dụng chung kim tiêm, dao 
cạo râu...của người bệnh.  

 
   Hiện chưa có thuốc tiêm ngừa bệnh viên gan 
C. Bệnh nhân có thể bị xơ gan trầm trọng, tiến 
triển sang ung thư gan. 

 
*    Viêm gan do uống nhiều rượu  
 
   Khi uống khoảng 100ml rượu mỗi ngày trong 
vòng 10 năm thì it nhất có 35% số người uống bị 
viêm gan. Phụ nữ bị bệnh nhiều hơn nam giới, vì 
gan của họ không chuyển hóa chất rượu hữu hiệu 
như đàn ông. 
 
   Dấu hiệu thông thường của viêm gan do rượu là 
ăn mất ngon, sụt cân, mệt mỏi, ói mửa, bụng 
chướng nước, suy thận, suy gan. Khoảng 1/3 
người sẽ chết trong vòng 6 tháng sau khi có dấu 
hiệu bệnh. Cách chữa trị hữu hiệu nhất là ngưng 
uống rượu và thay gan. 
 
*    Viêm gan do dược phẩm 
 
   Nhiều dược phẩm có thể gây viêm gan: - Parace-

tamol (Acetaminophen, Tylenol) uống cùng lúc 
liều lượng quá cao - thuốc steroids. - thuốc ngừa 
thai. -  kháng sinh Erythromycin, Tetracycline. - 
thuốc nhóm Sulfa. - Isoniazid chữa bệnh lao.  
 
   Không có cách điều trị đặc hiệu đối với loại viêm 
gan này, ngoại trừ ngưng dùng các loại thuốc gây 
ra bệnh.  

 

Chyện y khoa linh tinh 
(Miscellaneous medical stories) 

 

 Thịt chế biến (processed meats) 
 
   Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ăn nhiều 
loại thịt chế biến, ví dụ bacon, ham, xúc xích..., có 
thể làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng (colorectal 
cancer) lên đến 18%/. 
 

   Còn thịt đỏ (bò, heo, cừu), tuy có những mặt lợi 
về sức khoẻ, cũng là một nguy cơ gây ung thư nếu 
tiêu thụ quá nhiều. 
 

 Khoai tây 
 
   Khoai tây đem lại nhiều lợi ích về sức khoẻ: 
 

 hàm lượng vitamin B6 dồi dào có tác dụng làm 
giảm chất homocysteine trong cơ thể. Homo-
cysteine cao là một nguyên nhân gây bệnh 
thoái hóa, bệnh tim mạch. 

 hàm lượng cao vitamin C tăng sức đề kháng 
của cơ thể, loại bỏ siêu khuẩn cảm và cúm, tác 
động tốt trong quá trình hình thành xương và 
răng, bảo vệ da, chống lại các tác nhân gây ung 
thư. 

 cung cấp vitamin D, có tác dụng tăng cường hệ 
miễn dịch, xây dựng hệ xương, hệ tiêu hóa, hệ 
thần kinh, da và răng. 

 chứa beta-carotene, tiền thân của vitamin A, 
giúp tăng cường thị lực, có tác dụng chống ôxi-
hóa giúp phòng tránh ung thư. 

 bổ sung chất sắt cho cơ thể. Sắt tham gia vào 
việc sản xuất tế bào máu, nâng cao chức năng 
miễn dịch và chuyển hóa chất đạm trong cơ 
thể. 

 cung cấp các khoáng chất magiê (có tác dụng 
thư giản) và kali (giúp điều hòa nhịp tim, hệ 
thần kinh). 

 ổn định lượng đường huyết.  
 

 Nốt ruồi và ung thư da 
 
   Qua nghiên cứu của các bác sĩ Anh trên hơn 
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3.000 người có nhiều nốt ruồi trên thân thể, thì có 
sự liên quan giữa số lượng nốt ruồi và bệnh ung 
thư da, loại u hắc sắc tố ác tính (malignant melano-
ma). 
 
   Người có nhiều hơn 10 nốt ruồi trên cánh tay 
phải hoặc trái thì được coi là có một số lượng nốt 
ruồi đáng kể trên thân thể. Và nếu số này vượt quá 
100 thì nguy cơ bị ung thư da tăng gấp 5 lần hơn 
bình thường. 
 
   Nếu ai có tình trạng này thì nên thường xuyên 
quan sát sự thay đổi hình dạng của nốt ruồi: 
 

 kích thước không đều, nửa bên lớn bên nhỏ. 

 mặt ngoài và rìa lổm chổm, gây ngứa ngáy và 
chảy máu. 

 nhiều màu sắc khác thường như xanh., đỏ, vàng 
hiện ra. 

 

 Kỷ lục ăn... ớt 
 
   Li Yongzhi, Trung Quốc, được mọi người biết đến với biệt 

danh "vua ớt". ông thường tiêu thụ mỗi ngày 
khoảng 2,5kg ớt khô, mà không cảm thấy có vấn 
đề gì về sức khoẻ cả. 
 
   Buổi sáng, thay vì đánh răng, ông "súc miệng" 
bằng ớt. Còn vào buổi tối, trong khi mọi người ăn 
đủ thứ đồ ăn thì món ông thích thưởng thức lại 
cũng là... ớt.  
 

   Kết quả kiểm tra về sức khoẻ của bệnh viện cho 
biết ông Li hoàn toàn bình thường. 
 

 Trị liệu dư chứng bỏng da bằng tia Laser 
 
   Cô Kim Phúc là người được thế giới biết đến qua 
tấm hình cô bị bỏng nặng vì bom Napalm (1972) ở 
Việt Nam. Sau 1975, nhân được nhà nước CS cho 
ra nước ngoài để tuyên truyền về tội ác của Mỹ-
Ngụy, cô đã trốn ở lại Canada và được nước này 
chấp thuận cho tỵ nạn. 
 

   Nhiều năm qua, tuy vết bỏng đã lành, nhưng để 
lại dư chứng đau nhức thường xuyên cho cô. 14 
năm nay, ngoài việc dùng thuốc chống đau, cô còn 
tìm cách đánh lạc hướng trí óc để quên đi những 
cơn đau hành hạ mình, bằng cách đi bộ, nói điện 
thoại hoặc hát một bài hát. (Cước chú: đây là một 
loại tâm lý liệu pháp) 
 

   Mới đây, cô được chữa trị bằng tia Laser, giúp 
chữa lành các vết sẹo trên thân thể do bỏng da, và 
theo vị bác sĩ phụ trách, da cô sẽ lành lặn như da 
người bình thường. Cô Kim Phúc còn cần phải điều 
trị nhiều lần nữa, chi phí rất đắt, nhưng cô được 
chữa miễn phí. 

 Chiều cao thân thể và bệnh tật 
 
1. Nghiên cứu của Đại học Leicester, VQ Anh, 

đăng trong báo New England Journal of Medi-
cine, cho biết thiếu niên nhỏ con, ngày sau có 
nguy cơ bị bệnh tim mạch và đột quỵ nhiều 
hơn. So sánh giữa một cậu cao 1,67 thước và 
một cậu cao 1,50 thước thì cậu sau có 32% nguy 
cơ bị bệnh tim mạch hơn. 

 
   Chiều cao thân thể phần lớn là do di truyền, 
nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cũng 
là những yếu tố có liên hệ.  

 
2. Ngược lại, những cậu trẻ cao quá khổ lại có 

nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư. Cứ cao hơn 
bình thường 4 inc (khoảng 10cm) thì nguy cơ 
tăng lên 16%. 

 

   Vấn đề được giải thích là trẻ cao lớn sản xuất 
ra nhiều hóc môn tăng trưởng (growth hor-
mone), hóc môn này khi về già tạo điều kiện 
cho u bướu tăng lên, Một cách giải thích khác là 
người cao to có nhiều tế bào hơn, qua đó khả 
năng biến hóa thành tê bào ung thư cũng tăng 
lên. 

 

 Chữa trị mồ hôi ra nhiều 
 
   Lâu nay, việc chữa trị chứng ra nhiều mồ hôi được 
tiến hành với thuốc tên là Botox, có tác dụng ngăn 
chận tín hiệu kích thích tuyến mồ hôi sản xuất mồ 
hôi. 
 

   Nhiều người sợ dùng loại thuốc này, vì phải được 
tiêm dưới da gây đau, lại phải tiêm nhiều lần mới có 
kết quả. Nhưng mới đây, hãng thuốc Revance Ther-
apeutics đã tung ra thị trường loại thuốc thoa ngoài 
da, công hiệu như với loại thuốc chích. 
 

 Thực phẩm và sức khoẻ 
 
   Một số thực phẩm có lợi cho sức khoẻ. Đó là: 
 
1. Trà Camomile: uống 3 tách trà Camomile mỗi 

ngày có thể giúp làm hạ lượng đường huyết, đối 
với người bị bệnh tiểu đường. Trà cung cấp 
nhiều chất chống ôxi-hóa tên quercetin, có vai 
trò chế ngự các men gây tiểu đường. 

 

2. Bí ngô: giàu chất chống ôxi-hóa zaexanthin, 
giúp bảo vệ sức khoẻ của mắt, ngăn chận bệnh 
thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi (age-
related macular degeneration) gây mù lòa.  

 
   Bí ngô cung cấp ít ca lô ri, tốt cho người ăn 
kiệng (100g cung cấp 26 ca lô ri).. 

 
3. Nước cranberry: uống 2 cốc nước cranberry mỗi 
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ngày giúp làm hạ huyết áp và làm giảm độ 
cứng của mạch máu. Đó là nhờ các chất poly-
phenols của nước cranberry, theo nghiên cứu 
của Đại học Dussendorf, Đức. 

 

 Để có một sức khoẻ tốt khi về già 
 
   Sau đây là lời khuyên của bác sĩ GP Rangan 
Chatterjee ở Oldham về những gì quí vị nên làm ở 
độ tuổi từ 40 trở đi, để giúp có một sức khoẻ tốt lúc 
về già. . 
 
 
-1- Kiểm tra mức huyết áp 
 

   Huyết áp phải được kiểm tra ít nhất mỗi năm 
một lần, vì đây là một chỉ dấu tốt về sức khoẻ 
tổng quát. Phần lớn các dược phòng đều có thể 
làm việc này. 

 
-2- Kiểm tra lượng đường huyết  
 

   Mỗi năm một lần, xin bác sĩ cho thử lượng 
đường huyết của mình. Xét nghiêm tên HbA1C 
có thể cho biết bạn có bị tiểu đường hay không. 

 
-3- Về lượng cholesterol máu 
 

   Nhiều người cứ nghĩ rằng có lượng choles-
terol thấp thì tốt cho sức khoẻ, còn nếu cao thì 
nên dùng thuốc statin. Nghĩ như vây là quá đơn 
giản, nếu chỉ đơn thuần có lượng này cao hoặc 
thấp không nói lên được điều gì về sức khoẻ. 

 

-4- Giảm tiêu thụ chất ngọt (carbohydrate) 
 

   Chất ngọt có thể dẫn đến việc đóng chất mở 
bên trong bụng, tạo điều kiện cho sự sản sinh 
bệnh tiểu đường và tim mạch. Để biết tình 
trạng mỡ bụng của bạn, hãy đo chiều dằi của 
háng và bụng bạn. Chiều dằi của bụng phải 
thấp hơn chiều háng. 

 
-5- Tịnh tâm - Thiền (meditation) 
 

   Cuộc sống nhiều căng thẳng, và càng giảm 
được tình trạng này càng nhiều càng tốt. Chúng 
tôi nghĩ rằng thiền rất tốt cho vấn đề này, mỗi 
ngày vài phút cũng là tốt rồi. 

 
-6- Nhịn đói 
 

   Khuyên bạn nên ngừng việc ăn uống trong 
một khoảng thời gian trong ngày, ít nhất là 10 
tiếng đồng hồ, để giúp cho hệ miễn dịch của 
bạn hoạt động tốt hơn. Ví dụ, bạn bắt đầu ăn 
lúc 8 giờ sáng thì sau 6 giở chiểu nên ngưng 
lại. 

 

-7- Không ăn vặt 
 

   Khuyên bạn đừng chứa những thức ăn vặt có 
hại như bánh ngọt, kẹo...Thay vào đó là các loại 
hạt, đậu, trái olive, avocado.  
 

 Gan bị cắt một phần có mọc lại không? 
 
   Năm qua, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, 
TPHCM, lần đầu tiên đã thực hiện một cuộc ghép 
gan cho người lớn. Bệnh nhân bị xơ gan phải cắt bỏ 
đi, và một phần gan ghép vào được lấy từ con trai 
của bà. Vậy lá gan của anh ta có mọc ra lại không? 
 
   Gan là một tạng phủ có vai trò chính yếu của cơ 
thể, nằm ở trong ổ bụng phía bên phải, nặng khoảng 
1 kg (gan người lớn). Chức năng gồm có: giúp tiêu 
hóa thức ăn, lọc máu, trung hòa, thải trừ các độc tố 
xâm nhập vào cơ thể, dự trữ chất sắt, chuyển hóa 
các thuốc uống.  
 
   Trong trường hợp người con hiến gan cho mẹ, bác 
sĩ cắt đến hai phần ba lá gan của anh ta. Phần còn lại 
sau đó sẽ tái sinh, nhưng thường chỉ đạt được 60 
phần trăm thể tích ban đầu. 
 
   Cũng nên biết là gan được ghép thường lấy từ 
người chết não hiến tặng, còn việc lấy gan từ người 
sống hầu như khó có thể xảy ra, trừ trường hợp rất 
hiếm là gan lấy từ con ghép vào cho cha mẹ hoặc 
ngược lại. 

 

Mọi thư từ và bài vở, xin gởi về địa chỉ: 

一切通訊，請郵寄 

Vietnamese Mental Health Services 

Hội Tâm Thần Việt Nam      越南心理保健服務 
25 Fair Street, London SE1 2XF 

Tel 020 7234 0601,  Fax 020 7407 7500 

Email: info@vmhs.org.uk  

Website: www.vmhs.org.uk 

銘謝 

越南心理保健服務全體理事和職員衷心感謝 

諸位讀者的捐款 
 

Ban Chấp Hành và nhân viên Hội Tâm Thần Việt 
Nam xin chân thành cảm tạ sự quyên góp quí báu 

của độc giả 
 

Vietnamese Mental Health Services would like to    
sincerely thanks readers who made donations  
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Funded by 

The City and Hackney Wellbeing Net-
work, offers high-quality free support to 
help   people prevent the onset of mental 
health problems and alleviate issues such 
as stress, anxiety and low mood. We also  
offer support to adults with severe and  
enduring mental health conditions. 
 

A dynamic and diverse partnership of  
eleven   specialist mental health provid-
ers, the Wellbeing Network empowers 
people towards better mental and physical  
wellbeing. We offer an exciting range of 
groups and courses to support people to  
improve their mental wellbeing, physical 
health, social networks and daily living 
skills. 
 

For more details and referral, please con-
tact:  
City & Hackney Wellbeing Network 
Telephone: 020 8525 2301 
Freephone: 0800 612 6585 
Email: wellbeingnet-
work@cityandhackneymind.org.uk  

Mạng City và Hackney Wellbeing (City & 
Hackney Wellbeing Network), cung cấp hỗ 
trợ miễn phí với chất lượng cao để giúp 
ngăn chặn các vấn đề sức khỏe tâm thần và 
làm giảm bớt các vấn đề như căng thẳng, lo 
lắng và tâm trạng thấp. Chúng tôi cũng cung 
cấp hỗ trợ cho người lớn bị bệnh tâm thần 
nghiêm trọng và lâu dài. 
 

Mạng City và Hackney Wellbeing gồm 
mười một tổ chức cộng đồng chuyên nghiệp 
về sức khỏe tâm thần, họp tác cung cấp dịch 
vụ, giúp cho dân chúng các cộng đồng nâng 
cao sức khỏe tâm thần và thể chất. Chúng tôi 
còn cung cấp hoạt động nhóm và những 
khóa học để  cải thiện sức khoẻ tâm thần và 
thể chất, xã giao và kỹ năng cuộc sống hàng 
ngày.  
 

For more details and referral, please contact:  
City & Hackney Wellbeing Network 
Telephone: 020 8525 2301 
Freephone: 0800 612 6585 
Email: wellbeingnet-
work@cityandhackneymind.org.uk  

哈克尼安康網絡(City and Hackney Wellbeing 

Netwo)，提供高品質和免費的支援，以幫助

各社區群眾預防和緩解心理健康的問題，如

緊張、焦慮和情緒低落等。我們還提供協助

給患嚴重和持久精神健康狀況的成年人。 
 

安康網絡由 11 個不同族裔的專業精神衛生

服務組織組成，以夥伴合作關係提供服務，

促進各社區群眾精神和身體的健康。網絡還

提供各種課程協助社區群眾改善精神和身體

健康，社交網絡和日常生活技能。 
 

有關詳細信息和轉介，請聯繫： 
Telephone: 020 8525 2301 
Freephone: 0800 612 6585 
Email: wellbeingnet-
work@cityandhackneymind.org.uk  

Mẫu Đơn Quyên Góp  捐款表格   (Donation Form) 

 

 Nếu bạn muốn quyên góp cho Hội Tâm Thần Việt Nam, xin điền vào mẫu đơn này và đính kèm ngân phiếu gửi về địa chỉ của Hội: 

若您願意捐助越南心理保健服務，請填妥下例表格和支票一齊寄回本會  
Vietnamese Mental Health Services 

25 Fair Street, London SE1 2XF 
Tel. 020 7234 0601  Fax 020 7407 7500 

 

   Họ & Tên người quyên góp  捐款人姓名 Name :     
 

   Địa chỉ - 地址  Address: 
 
 

                
 

   Điện thoại—tel. - 電話:                 Email - 電郵 :  
 

   Tôi tình nguyện đóng góp - 本人願意捐助– I would like to donate: 

    □ £300     □ £200       □ £100        □  £50       □ £20       □  £10        □ hoặc số tiền  其他數目            £ 
 

   Ngân phiếu xin đề   支票抬頭請寫:  Vietnamese Mental Health Services. 
 

   Nếu có thắc mắc xin liên lạc Hội - 若有任何疑問請聯絡本會:  Điện thoại — 電話    020 7234 0601 

   Fax -傳真: 020 7407 7500       Email -電郵: info@vmhs.org.uk   Mạng Website  綱址: www.vmhs.org.uk  
 

Xin cám ơn sự đóng góp quí báu của quí vị.               謹此感謝諸位的捐款  Thank You. 
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