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LỜI NGỎ
(Preface)

Trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng và  
phát triển, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã đạt  
được những thành tựu đáng tự hào và ngày càng 
khẳng định được vai trò tiên phong của mình trong 
công tác đào tạo nguồn nhân lực Y tế chất lượng cao  
cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và 
cả nước nói chung. Lễ Kỷ niệm 40 năm Xây dựng  
và Phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
(1979 - 2019) là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, 
cựu học viên, cựu sinh viên, học viên và sinh viên 
Nhà Trường gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau nhìn lại 
trang sử mà biết bao thế hệ đã cùng vun đắp cũng 
như những đổi mới và phát triển từng ngày của 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đây cũng là dịp 
để Nhà Trường tri ân và gửi lời cảm ơn chân thành 
nhất tới các cơ quan các cấp, Bộ Y tế và các bộ, ban, 
ngành, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở y 
tế trong nước cũng như các trường đại học và tổ 
chức quốc tế đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và 
mở rộng hợp tác với Nhà Trường trong suốt chặng 
đường ấy. Đồng thời, Trường Đại học Y Dược Cần 
Thơ mong muốn vinh danh các nhà giáo, nhà khoa 
học và các cán bộ đã có những đóng góp to lớn trong 
sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường trong suốt 
40 năm nói riêng cũng như sự nghiệp giáo dục đào 
tạo nguồn nhân lực ngành Y tế nói chung.

Nhân sự kiện đặc biệt này, Trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ long trọng tổ chức Hội Nghị Khoa 
Học Sức Khỏe Quốc Tế 2019 với mục tiêu mở rộng 
trao đổi thông tin khoa học, kinh nghiệm và các kết 
quả nghiên cứu đã đạt được giữa các trường đại 
học, cao đẳng khối ngành Y tế trong cả nước. Qua 
đó khích lệ tinh thần tích cực học tập, nghiên cứu 
khoa học để phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe cho nhân dân. 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy 
has proudly gained achievements during 40 years 
of construction and development. Our University 
has gradually affirmed the pioneering role in 
training high-quality healthcare professionals 
for the Mekong Delta in particular and Vietnam 
in general. The 40th Anniversary of Construction 
and Development of Can Tho University of 
Medicine and Pharmacy (1979 - 2019) is an 
occasion for many generations of staff, lecturers, 
alumni and students to get together, exchange 
and look back on the glorious history that 
many generations have contributed to as well 
as witness the innovation and development of 
Can Tho University of Medicine and Pharmacy 
throughout the time. This is also an opportunity 
for us to send our heartfelt gratefulness to the 
central and local agencies, the Ministry of Health 
and other Ministries, departments, universities, 
colleges, and healthcare centers as well as 
international universities and organizations that 
have been considering, supporting and expanding 
cooperation with CTUMP during the journey. Can 
Tho University of Medicine and Pharmacy also 
wants to take this chance to honor all lecturers, 
scientists and officers who have been greatly 
contributing to the construction and development 
of our University for the past 40 years as well 
as to the mission of training and educating the  
healthcare professionals.

On this special occasion, Can Tho University 
of Medicine and Pharmacy is honored to organize 
the International Health Sciences Conference 
2019 with the aim of expanding the exchange of 
scientific information, experiences and scientific 
research results among medical universities and 
colleges in our country. This conference hereby 
encourages the spirit of active learning and doing 
scientific research so as to guarantee healthcare to 
all inhabitants in Vietnam.
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Quyển “Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học Sức khỏe 
Quốc Tế 2019” là tập hợp hơn 500 bài báo cáo 
khoa học thuộc tất cả các chuyên ngành chăm sóc 
sức khỏe như: Tim mạch - Chuyển hóa, Huyết học -  
Xét nghiệm - Tiêu hóa, Lao và Bệnh phổi, Thần kinh -  
Cấp cứu - Thận niệu, Nhi khoa, Da liễu, Sản phụ khoa -  
Ngoại niệu, Ngoại tổng quát - Ung bướu, Ngoại 
chấn thương, Tai Mũi Họng - Mắt, Y học Cổ truyền,  
Y tế Công cộng, Điều dưỡng, Răng Hàm Mặt và Dược 
học. Các nghiên cứu khoa học được báo cáo bằng cả 
ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp là những minh chứng 
rõ nét nhất cho kết quả hoạt động khoa học sôi nổi, 
đa dạng của các nhà khoa học đến từ các trường 
đại học, cao đẳng y - dược trong khắp cả nước cùng 
các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

Thay mặt toàn thể cán bộ viên chức Nhà Trường, 
tôi trân trọng cảm ơn Quý Đại biểu đã đến tham dự 
và góp phần làm nên thành công Hội nghị. 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS.TS.BS. Nguyễn Trung Kiên

“The Proceedings of the International 
Health Sciences Conference 2019” is 
a collection of more than 500 scientific 
presentations from all healthcare fields including 
Cardiology - Metabolism, Hematology - Clinical 
Laboratory - Gastroenterology, Tuberculosis 
and Lung Diseases, Neurology - Emergency - 
Nephrology, Pediatrics, Dermatology, General 
Surgery - Oncology, Obstetrics and Gynecology -  
Urology, Traumatology,  Otorhinolaryngology - 
Ophthalmology, Traditional Medicine, Nursing, 
Public Health, Odonto-Stomatology and Pharmacy. 
These scientific researches are reported in 
Vietnamese, English and French languages, which 
truly display the vibrant and diverse scientific 
activities of scientists among Universities and 
Colleges of Medicine and Pharmacy throughout 
our country and in many regions of the world.

On behalf of all officials and employees of the 
University, we would like to express our sincere 
thanks to all distinguished guests who attend and 
contribute to the success of the Conference.

CHAIR OF ORGANIZING COMMITTEE
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN Trung Kien
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ĐỀ TÀI 
(RESEARCH PROPOSALS)
2003-2017:  ~500  đề tài (research proposals) 
2017-2019: ~180 đề tài (research proposals)
2018-2019: >400  cán bộ Trường tham gia NCKH 
   (CTUMP’s staffs doing scienti�ic research)

HỘI NGHỊ/HỘI THẢO KHOA HỌC 
(SCIENTIFIC CONFERENCES/WORKSHOPS)
2009-2019:     6  hội nghị vùng 
   (regional conferences)
      5  hội nghị toàn quốc 
   (national conferences)
      1  hội nghị quốc tế 
   (international conference)
  >450  hội nghị/hội thảo chuyên đề 
   (conferences/workshops)

GIẢI THƯỞNG KHCN
(SCIENCE AND TECHNOLOGY AWARDS)
Nhiều đề tài đạt giải thưởng xuất sắc, nhất, nhì, ba tại các 
Kỳ Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn quốc định kỳ 2 năm/lần
(Many research studies achieved the Best, Second, Third Prizes 
at the Youth Science and Technology Conferences in Vietnam every 2 years
6 Giải thưởng sinh viên NCKH do Bộ GDĐT trao tặng
    Student Research Prizes awarded by the Ministry of Education and Training
2 Bằng khen của Bộ Y tế cho đơn vị vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN
    Certi�icate of Merit Awards from the Ministry of Health for excellent achievements
        in science and technology activities

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ 
(CAN THO JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY)
2010-2015:   12  số  (issues)
  350  bài báo (original articles)
2015-2019:   21  số  (issues)
  650  bài báo (original articles)
2019:     1  số tiếng Anh (issue in English)
   22  bài báo (original articles)

BÀI BÁO 
(ARTICLES)
2010-2015:  ~1200 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước 
   (articles in Vietnamese journals)
     189  bài báo trên tạp chí quốc tế
   (articles in international journals)
2016-2019:      84  bài báo trên tạp chí quốc tế ISI/Scopus
   (articles in ISI/Scopus journals)

THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
MAIN SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS 

OF CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
CONFERENCE PROGRAM

THỜI GIAN
TIME

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
CONTENTS

7:30 – 8:15 Đón tiếp đại biểu
Welcome delegates

8:15 – 9:00 Khai mạc hội nghị
Opening ceremony
Báo cáo thành tựu khoa học của trường Đại học Y Dược Cần Thơ qua 40 năm xây 
dựng và phát triển, định hướng giai đoạn 2020 – 2025
Report on scientific achievements of Can Tho University of Medicine and Pharmacy 
through 40 years of construction and development, orientation in the period of 
2020 - 2025
Vinh danh các nhà khoa học
Honoring ceremony for the scientists

9:00 – 9:45 Diễn đàn Y Dược học thế kỷ 21
21st century medicine and pharmacy forum
Trend of diseases in South-East Asia: how developments of 40 years will set the 
stage for the future
Prof. Henri van Asten, Tropical Medicine & International Health, the Netherlands
Climate change in general and the effects of climate change on human health 
and agriculture, food security
Assoc.Prof. Robert Andrew Gertler, Medical Education Exchange Teams, the U.S.
Prof. Nguyen Duc Cong, Can Tho University, Vietnam
Physician - Nurse collaboration
Prof. Yvonne Osborn, Vietnam Nurse Practice Improvement Project, Australia

9:00 – 17:00 Tham quan
Exhibition
Triển lãm poster khoa học
Scientific poster exhibition
Triển lãm trang thiết bị y tế và dược phẩm
Exhibition of medical equipment and pharmaceutical products
Hội chợ việc làm khối ngành khoa học sức khỏe
Job fair for healthcare sciences
Thành tựu 40 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Y Dược Cần Thơ
The 40-year achievements in construction and development of Can Tho University 
of Medicine and Pharmacy

10:15 – 17:00 Báo cáo tại các hội trường
Oral presentations in halls

1
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(SCIENCE HALL)

HỘI TRƯỜNG
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TÊN HỘI TRƯỜNG
NAME

ĐỊA ĐIỂM
LOCATION

SƠ ĐỒ
MAP

HT KHAI MẠC
OPENING HALL

HT KHAI MẠC
OPENING HALL

Hội trường lớn
Main hall A   Tầng trệt/G floor

HT1
Hall 1

Tim mạch - Chuyển hóa
Cardiology - Metabolism

Hội trường YTCC
Hall of PH E   Tầng 2/2nd floor

HT2
Hall 2

Huyết học - Xét nghiệm - Tiêu hóa
Hematology - Laboratory Medicine - 
Gastroenterology

GĐ5/RD
LR5/OSP D   Tầng 2/2nd floor

HT3
Hall 3

Lao và Bệnh phổi
Tuberculosis and Lung Diseases

GĐ4/RD
LR4/OSP C    Tầng 1/1st floor

HT4
Hall 4

Thần kinh - Cấp cứu - Thận niệu
Neurology - Emergency – Uronephrology

GĐ3/RD
LR3/OSP D   Tầng 1/1st floor

HT5
Hall 5

Nhi khoa
Pediatrics

GĐ6/RD
LR6/OSP C   Tầng 2/2nd floor

HT6
Hall 6

Da liễu
Dermato-venereology

GĐ10/KT
LR10/MT F   Tầng 1/1st floor

HT7
Hall 7

Sản phụ khoa - Ngoại niệu
Obstetrics & Gynecology - Urology Surgery

GĐ9/KT
LR9/MT F   Tầng 1/1st floor

HT8
Hall 8

Ngoại tổng quát - Ung bướu
General Surgery - Oncology

GĐ8/KT
LR8/MT F   Tầng 1/1st floor

HT9
Hall 9

Chấn thương chỉnh hình
Orthopedic Session

Hội trường lớn
Main hall A   Tầng trệt/G floor

HT10
Hall 10

Tai mũi họng - Mắt
Oto-Rhino-Laryngology & Ophthalmology

Hội trường bệnh viện
Hospital Hall L   Tầng trệt/G floor

HT11
Hall 11

Y học cổ truyền
Traditional Medicine

GĐ5/YTCC
LR5/PH E   Tầng 2/2nd floor

HT12
Hall 12

Y tế công cộng 1
Public Health 1

Phòng họp khoa YTCC
Meeting room of PH E   Tầng trệt/G floor

HT13
Hall 13

Y tế công cộng 2
Public Health 2

GĐ4/YTCC
LR4/PH E   Tầng 1/1st floor

HT14
Hall 14

Y học gia đình – Nguồn nhân lực y tế
Family medicine – Health human resources

Phòng học 3D
3D lecture room I    Tầng trệt/G floor

HT15
Hall 15

Điều dưỡng với xu hướng hội nhập
Nursing with Integration Trends

Hội trường Điều dưỡng
Nurse hall H   Tầng 2/2nd floor

HT16
Hall 16

Chăm sóc điều dưỡng
Nursing Care

Phòng tự học 1 
khoa Điều dưỡng 

SR1/FN
H   Tầng 2/2nd floor

HT17
Hall 17

Chỉnh nha đương đại
Contemporary Orthodontics

GĐ1/RD
LR1/OSP D   Tầng trệt/G floor

HT18
Hall 18

Hand on thực hành sử dụng MTA
Hand on: MTA Practice in Endodontics

Phòng họp khoa RHM
Meeting room of OS D   Tầng 2/2nd floor

HT19
Hall 19

Điều trị vùng hàm mặt
Management of Oral and Maxillofacial Diseases

GĐ2/RD
LR2/OSP C   Tầng trệt/G floor

HT20
Hall 20

Kiểm nghiệm và nghiên cứu thuốc
Drug Quality Control and Research

Hội trường khoa Dược
Faculty of Pharmacy Hall C   Tầng 4/4th floor

HT21
Hall 21

Dược khoa
Pharmacy

GĐ10/RD
LR10/OSP C   Tầng 4/4th floor

Ghi chú:  GĐ: Giảng đường, HT: Hội trường, YTCC: Y tế công cộng, RD: Răng Dược, KT: Kỹ thuật
Note:  LR: Lecture room, PH: Public Health Faculty, OSP: Odonto - Stomatology and Pharmacy Faculties, 
 MT: Medical Technology, OS: Odonto – Stomatology Faculty, SR: Self-study room, FN: Nursing Faculty
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HỘI TRƯỜNG KHAI MẠC
OPENING HALL (OH.)

Địa điểm: Hội trường lớn
Location: Main Hall

Trend of diseases in South-East Asia: How developments of 40 years will set the 
stage for the future.
Prof. Henri van Asten, Tropical Medicine & International Health, the Netherlands

ABSTRACT
At the respectable age of 40 years, CTUMP has witnessed considerable developments in 

health and disease in Vietnam, and the Mekong delta in particular, during its 40 year existence. 
Re-visiting this recent past can teach us lessons about the drivers of disease and risks to health, 
as a starting point to reflect on health challenges in the 40 years to come.

Graduates entering university today, will practice between 2025 and 2060, so it is very 
relevant to consider health developments in the next 40 years, as these should shape todays 
medical education.

A classical model to illustrate the changing pattern of disease is called the ‘epidemiological 
transition’. In the mid 19st century western countries were mainly afflicted by malnutrition and 
nutritional deficiencies as well as a multitude of communicable diseases; by the mid 20st century 
this had changed to a wide range of chronic and non-communicable conditions, including 
cancers and cardio-vascular diseases.

Nowadays we see that there is little dogma in the ‘epidemiological transition’ model: it 
is not a law of nature. We now look at such transitions on a country-by-country basis, in the 
light of its own unique national development. In countries in the South this transition started 
later, but was also faster, partly by experience gained and the development of new interventions 
elsewhere, and affecting some populations more than others, which resulted in the so-called 
double burden of disease. This is very evident in Vietnam, where, for instance, obesity has 
become a problem of urban children, while rates of malnutrition in remote rural areas are still 
substantial.

Also the distinction between communicable and non-communicable diseases has become 
blurred: when I was a medical student, we had non-communicable diseases such as peptic 
(gastric) ulcer disease, cervical cancer, liver cancer. Nowadays these are considered infectious 
diseases, for the major part caused by Helicobacter pylori, Human Papilloma Virus, HBV and 
HCV infection.

With the advent of effective vaccines, particularly for childhood diseases, and effective 
antimicrobial agents we became overconfident that communicable diseases had been ‘under 
control’ and would soon be a thing of the past. In the last quarter of the 20st century it became 
evident that this was premature: humanity was challenged by newly emerging infectious 
diseases, and by increasing resistance of pathogens against antimicrobials and antivirals.

For the 40 years to come, the question is: with these lessons learned, can we predict how 
the health of the nation will develop, and which challenges the health professionals will face?

To answer this question we have to look into the driving forces behind health and disease.
There are some autonomous drivers which are predictable to a high degree: the current 

demographic make-up of the Vietnamese population will determine a predictable, rising 
number of elderly, way into the future. Economic development will drive diseases of affluence 
and urbanisation will also continue.
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Human behaviour, on the other hand, is highly unpredictable: the food we eat, our 
leisure activities, the use of harmful substances, and the way we move around can all change 
dramatically, rapidly and unpredictably.

The environment is in-between: global warming and the quality of air and water will not 
be easily reversed. Natural disasters cannot be influenced, and major earthquakes, tsunami’s, 
typhoons and volcanic eruptions will continue to happen, but their consequences can be 
mitigated by emergency preparedness.

Also health services and health policy are major determinants of health and disease: 
universal access to curative services and quality of care can reduce morbidity and mortality. 
Effective and accessible preventive services can reduce the incidence of disease. Government 
health policy can change, for the better or for the worse, at short notice.

The development of health technology, including pharmacotherapeutics, is also 
unpredictable. It is not just a matter of more money: sometimes we have to wait for a 
technological breakthrough. There is no guarantee that a vaccine against HIV or dengue will 
one day materialize, even given adequate financial means. 

In the following part of this presentation we will look at new threats and challenges in 
some more detail.

Climate Change and Health
Assoc.Prof. Robert Andrew Gertler, Medical Education Exchange Teams, the U.S. 
Prof. Nguyen Van Cong, Can Tho University, Vietnam

ABSTRACT
Climate change is the most serious threat to human health today. Air pollution is the 

primary cause of climate change, which includes global warming, severe weather, and rising sea 
level. The ways in which climate change threatens health include severe weather, environmental 
damage, food and water problems, infectious diseases, mental health disorders, and social 
problems. In addition, there are direct effects of air pollution on human health. Finally, we will 
discuss the actions we must take, especially replacing fossil fuels with renewable energy and 
other energy sources.

Physician-Nurse Collaboration- Building Interdisciplinary Teams in Vietnam
Prof. Yvonne Osborn, Vietnam Nurse Practice Improvement Project, Australia

ABSTRACT
The complexities of health care services today, demonstrate an increasing need for care 

and treatment provided by health care professionals from different backgrounds who have 
specialised. This presentation highlights the move away from hierarchical models of health 
service delivery by health professionals to a model that is based on principles of interdisciplinary 
teams.

Key points are reviewed considering the current context of health care services in 
Vietnam and strategies required for implementation of such a model are explored. The 
benefits of implementing interdisciplinary health care teams are presented along with some 
recommendations on how Vietnamese health services could develop such a model.
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Hội trường 1: TIM MẠCH – CHUYỂN HÓA
Hall 1 (H1.): CARDIOLOGY & METABOLISM

Địa điểm: Hội trường Y Tế Công Cộng
Location: Public Health Hall

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT CÁC VẤN ĐỀ TIM MẠCH VÀ CHUYỂN HÓA”

SESSION 1 (S1.): CME “UPDATE ON CARDIOVASCULAR & METABOLIC ISSUES” 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Trần Hữu Dàng, Gs.Ts. Huỳnh Văn Minh, Ts. Ngô Văn 
Truyền
PHIÊN 2: TIM MẠCH
SESSION 2 (S2.): CARDIOLOGY 
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Trần Viết An, Bs.CKII. Phạm Thanh Phong,  
Ts. Nguyễn Thị Diễm
PHIÊN 3: CHUYỂN HÓA
SESSION 3 (S3.): METABOLISM
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Huỳnh Kim Phượng, PGs.Ts. Phan Thị Minh Phương, 
Bs.CKII. Đoàn Thị Tuyết Ngân, Ts. Trần Kim Sơn
BÁO CÁO POSTER

POSTER PRESENTATION (PP.)

H1.S1.O1. Cập nhật điều trị ĐTĐ ADA 2019 - Ưu tiên bảo vệ tim và thận.
(An update: Treatment of diabetes according to ADA 2019 prioritizing heart and 
kidney protection)
Gs.Ts. Trần Hữu Dàng

H1.S1.O2. “Liệu có cần một statin an toàn hơn?”
Ts. Trần Quang Khánh

H1.S1.O3. Tiếp cận mới và khoảng trống trong chẩn đoán hội chứng mạch vành 
mạn 2019
PGs.Ts. Trần Viết An

H1.S1.O4. Cập nhật khuyến cáo điều trị bệnh mạch vành mạn theo ESC 2019 – 
Vai trò chẹn beta
Gs.Ts. Huỳnh Văn Minh

H1.S1.O5. Vai trò của tiếp cận chuyển hóa trong điều trị hội chứng mạch vành 
mạn tính 2019
Gs.Ts. Nguyễn Đức Công
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H1.S2.O1.  Cách tiếp cận mới trong đánh giá chức năng thất trái
Ts. Nguyễn Thị Diễm

TÓM TẮT

Siêu âm tim là công cụ thường sử dụng trong đánh giá 
chức năng thất trái. Tuy nhiên các phương pháp siêu âm 
tim hiện nay chỉ phát hiện các biến đổi về chức năng tim ở 
giai đoạn có triệu chứng. Vì vậy cần một phương pháp mới 
có thể chẩn đoán sớm sự suy giảm chức năng tim ở giai 
đoạn tiền lâm sàng để giúp ích cho công tác điều trị cũng 
như cải thiện dự hậu và chất lượng cuộc sống người bệnh. 
Mục đích của bài viết này nhằm giới thiệu một kỹ thuật siêu 
âm tim mới có thể đánh giá chức năng tim ở giai đoạn tiền 
lâm sàng. Đó là kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô cơ tim. Kỹ 
thuật mới này đánh giá chức năng tim bằng thông số strain 
còn gọi là sức căng hay sự biến dạng cơ tim. Nguyên lý của 
kỹ thuật này là sử dụng thuật toán để phân tích các đốm 
tạo ra từ sự tương tác giữa chùm tia siêu âm và thành tim. 
Các đốm này được theo dõi và đánh giá trong suốt chu kỳ 
tim. Do đó kỹ thuật này đánh giá chức năng tim toàn diện 
hơn các thông số siêu âm tim kinh điển. Vì thế nó có độ nhạy 
cao trong phát hiện các bất thường về chức năng tim giai 
đoạn tiền lâm sàng. Giá trị bình thường của strain tâm thu 
theo trục dọc là -18 đến -20%, strain tâm thu theo chu vi là 
-20 đến -22% và strain tâm thu theo trục ngang là > + 40%.

ABSTRACT 

Echocardiography is a common tool for assessing left 
ventricular function. However, current echocardiography 
methods only detect changes in heart function at the 
symptomatic stage. Therefore, it is necessary to have a new 
method to diagnose subclinical myocardial alterations. So 
that, the prognosis and quality of life of patients may improve. 
The purpose of this article overview is to introduce a new 
echocardiography technique that can assess preclinical cardiac 
function. It is a speckle tracking echocardiography. This new 
technique evaluates cardiac function by the strain parameters, 
also known as deformation. The principle of this technique is 
the use of an algorithm to analyze speckles which are generated 
at random due to reflections, refraction, and scattering of echo 
beams. Such speckles in the left ventricular wall are tracked 
throughout the cardiac cycle. Therefore, this technique assesses 
cardiac function more comprehensively than conventional 
echocardiography. So it is highly sensitive in detecting preclinical 
cardiac function abnormalities. In healthy individuals, average 
peak systolic left ventricular longitudinal strain assessed by 
speckle tracking technique is in the range of (-18) – (-20)%, 
systolic circumferential strain is (-20) – (-22)% and radial 
systolic strains > (+40)%, respectively.

H1.S2.O2.  Khảo sát sự thay đổi chức năng thất trái trên siêu âm tim ở bệnh nhân bệnh 
động mạch vành
Ths. Trần Trương Kim Anh

H1.S2.O3.  Nghiên cứu thay đổi phì đại khối cơ thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp 
điều trị bằng irbesartan phối hợp hydrochlorothiazid
Ths. Mai Phương Thảo
H1.S2.O4.  Nghiên cứu giá trị dự đoán tổn thương động mạch vành của thang điểm 
CHA2DS2-VASc-HS và Framingham ở bệnh nhân chụp động mạch vành qua da tại Bệnh 
viện Trường đại học Y Dược Cần Thơ
Bs. Nguyễn Duy Khuê
H1.S2.O5.  Đánh giá bước đầu kết quả đặt máy tạo nhịp trên bệnh nhân có hội chứng 
nhịp nhanh nhịp chậm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 2019
Ths. Thân Hoàng Minh
H1.S2.O6.  Đánh giá bước đầu kết quả thuốc tiêu sợi huyết và thuốc chống đông máu 
mới trong điều trị nhồi máu phổi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Ths. Dương Quốc Dũng
H1.S3.O1.  Điều trị tích cực, sớm cho đái tháo đường týp 2 từ lý thuyết đến thực tiễn
Gs.Ts. Trần Hữu Dàng
H1.S3.O2.  Tiền đái tháo đường đã đến lúc quan tâm nghiêm túc và đúng mức
Ts. Võ Minh Phương
H1.S3.O3.  Nghiên cứu nồng độ tự kháng thể kháng thyroglobulin (TgAb) và kháng 
thyroid peroxydase (TPOAb) ở bệnh nhân đái tháo đường thể trạng không béo phì
PGs.Ts. Phan Thị Minh Phương
H1.S3.O4.  Tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh và hội chứng chuyển hoá
PGs.Ts. Huỳnh Kim Phượng
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H1.S3.O5. Nồng độ acid uric máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn chưa 
lọc máu định kì tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
(Serum uric acid level in non-dialysis patients with chronic kidney disease at  
Can Tho Central General Hospital)
Ths. Mai Huỳnh Ngọc Tân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: tăng acid uric máu chiếm tỷ lệ cao và 

có liên quan đến quá trình tiến triển bệnh thận mạn. 
Mục tiêu nghiên cứu: xác định tỷ lệ, mức độ tăng và 
nồng độ acid uric máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn 
giai đoạn chưa lọc máu định kì và tìm hiểu một số 
mối liên quan đến tăng acid uric máu. Kết quả: tuổi 
trung bình 69,1±16,65, nam giới chiếm 61,1%, GFR 
trung bình là 36,89±16,85 ml/phút/1,73m2 da. Tỷ lệ 
tăng acid uric máu là 77,8%, 65,31% tăng acid uric 
mức độ nhẹ, 33,67% tăng trung bình, 1,02% tăng 
mức độ nặng. Nồng độ acid uric máu trung bình là 
494,21±131.57µmol/l. Có mối tương quan nghịch giữa 
GFR và nồng độ acid uric máu (r=-0,25, p=0,005). Có 
mối liên quan giữa các yếu tố: BMI, thói quen ăn thực 
phẩm giàu purin, tăng huyết áp, giai đoạn bệnh thận 
mạn với tăng acid uric máu. Kết luận: tăng acid uric 
máu chiếm tỷ lệ cao ở bệnh nhân bệnh thận mạn và có 
liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ khác.

Từ khóa: bệnh thận mạn, tăng acid uric máu, yếu 
tố nguy cơ, Cần Thơ

ABSTRACT
Background: Hyperuricemia is frequent and related 

to the progression of chronic kidney disease. Objectives: 
to determine the rate, level of the hyperuricemia and 
concentration of serum uric acid in non-dialysis patients 
with chronic kidney disease and to find out some risk 
factors related to hyperuricemia. Results: the mean age 
was 69,1±16,65, men 61,1%, mean GFR was 36,89±16,85 
ml/min/1,73m2. The rate of hyperuricemia was 77,8%; 
there were 65,31% patients with mild hyperuricemia, 
33,67% moderate and 1,02% severe. The mean serum 
uric acid was 494.21±131.57µmol/l. There was an 
inverse correlation between GFR and serum uric acid 
level (r=-0,25, p=0,005). There were association between 
factors: BMI, high purine diet, hypertension, stage of 
chronic kidney disease and hyperuricemia. Conclusions: 
Hyperuricemia was frequent among patients with 
chronic kidney disease and was associated with some 
other risk factors.

Keywords: chronic kidney disease, hyperuricemia, 
risk factors, Cantho.

H1.S3.O6. Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả kiểm soát rối loạn LDLc 
bằng atorvastatin kết hợp với ezetimibe ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại BV 
ĐKTW Cần Thơ.
(Dyslipidemia and evaluate the results of ldl-c control by atorvastatin combination 
with ezetimibe on patients with acute coronary syndrome at Can Tho Central 
General Hospital 2018-2019)
Bs.CKII. Võ Thị Thùy An

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Hội chứng mạch vành cấp (HCMVC) là một 

bệnh cấp cứu cần được chẩn đoán và điều trị sớm với tỉ lệ tử 
vong cao. Nguyên nhân thường gặp nhất là do rối loạn lipid 
máu, chủ yếu là tăng LDL-c. Kiểm soát tốt LDL-c sẽ giúp cải 
thiện triệu chứng ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp. 
Kết hợp atorvastatin với ezetimibe giúp giảm LDL-c hiệu 
quả hơn so với atorvastatin đơn trị liệu. Mục tiêu: xác định 
tỷ lệ rối loạn LDL-c và đánh giá kết quả kiểm soát LDL-c 
bằng atorvastatin kết hợp với ezetimibe ở bệnh nhân hội 
chứng mạch vành cấp tại khoa Nội Tim mạch – Khớp và 
khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương 
Cần Thơ 2018-2019. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang, có phân tích. Có 193 
bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp, trong đó có 158 bệnh 
nhân HCMVC nhập viện có mức nồng độ LDL-c ≥1,8mmol/L. 
Kết quả: 193 bệnh nhân HCMVC có 60,6% là nam giới và 
39,4% là nữ giới, tuổi trung bình là 66,03 ± 12,06 tuổi, tỉ 
lệ nồng độ LDL-c ≥1,8mmol/L là 81,9%. Sau 10 ngày điều 
trị, tỉ lệ nồng độ LDL-c đạt mục tiêu ở nhóm điều trị bằng 
atorvastatin 40mg + ezetimibe 10mg là 48,1%, ở nhóm điều 
trị bằng atorvastatin 40mg là 29,9% (p <0,05). Kết luận: 
atorvastatin kết hợp với ezetimibe giúp kiểm soát tốt nồng 
độ LDL-c ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp.

Từ khóa: hội chứng mạch vành cấp, rối loạn LDL-c, 
atorvastatin kết hợp với ezetimibe.

ABSTRACT
Background: Acute coronary syndrome is the leading 

cause of death in the world and is a consequence of unstable 
plaque due to dyslipidemia, reviewing with elevated LDL 
cholesterol. Reduction in LDL-c repeated clinical outcomes 
in patients with acute coronary syndrome. The combination 
of atorvastatin/ezetimibe produces reductions in LDL-c 
compared to atorvastatin monotherapy. Objective: To 
compare the effect of atorvastatin plus ezetimibe therapy 
versus atorvastatin monotherapy on patients with acute 
coronary syndrome at Can Tho Central general hospital. 
Results: 193 patients with acute coronary syndrome: 60.6%  
male and 39.4% female, average age was 66.03 ± 12.06 years, 
81.9% LDL-c levels ≥70 mg/dL. After 10 days of treatment, 
the target LDL-c concentration in the group treated with 
atorvastatin 40mg+ezetimibe 10mg was 48.1%, in the 
group treated with atorvastatin 40mg was 29.9% (p<0.05). 
Conclusion: Atorvastatin plus ezetimibe helped to control 
the LDL-c level in patients with acute coronary syndrome.

Keywords: acute coronary syndrome, LDL-c, atorvastatin 
combination with ezetimibe
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H1.PP.O1. Khảo sát nồng độ NT-proBNP huyết thanh liên quan với chức năng 
thất trái và tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp.
Ths. Trần Lê Công Trứ

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Trong hội chứng vành cấp, tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim gây căng giãn cơ và tái định dạng thất 

dẫn đến rối loạn chức năng tâm thu thất trái gây phóng thích NT-proBNP. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước 
đã chứng minh có mối liên quan thuận giữa nồng độ NT-proBNP với rối loạn chức năng tâm thu thất trái, số lượng 
động mạch vành bị tổn thương và mức độ tổn thương động mạch vành qua chụp mạch vành. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên tất cả bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng vành cấp và được 
chụp mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ 02/2018 đến 07/2018. Kết quả: Tỷ lệ các thể lâm 
sàng của hội chứng vành cấp gồm CĐTNKÔĐ, NMCTSTCL, NMCTKSTCL lần lượt là 23,6%, 40,2% và 36,2%. Nồng độ 
NT-proBNP tăng càng cao với phân suất tống máu càng giảm thấp, nồng độ NT-proBNP cao nhất ở nhóm EF từ 30% 
đến 44% với trung vị là 3268,9pg/mL, nồng độ này giảm dần ở nhóm EF từ 45% đến 54% với trị số là 2549,03pg/mL, 
và nhóm EF>55% là 1029,7pg/mL (p<0,001). Kết luận: Giá trị trung vị của nồng độ NT-proBNP tăng cao ở những 
bệnh nhân có dòng chảy chất cản quang giảm (TIMI 0-2) so với dòng chảy chất cản quang bình thường (TIMI 3),  
lần lượt là 3596,8pg/mL so với 859,25pg/mL (p<0,001). Giá trị trung vị nồng độ NT-proBNP trong nghiên cứu 
của chúng tôi có nồng độ NT-proBNP tăng theo kiểu tổn thương A,B,C (lần lượt là 898,17pg/mL; 2496,5pg/mL; 
2857,45pg/mL) (p<0,001). Nồng độ NT-proBNP máu tương quan nghịch với phân suất tống máu thất trái trên siêu 
âm tim (p<0,001). Nồng độ NT-proBNP huyết thanh có liên quan thuận với số lượng ĐMV hẹp, vị trí hẹp, theo phân 
độ nặng dòng chảy chất phản quang TIMI, mức độ tổn thương theo kiểu A, B, C và chỉ số Gensini (p<0,001). Nồng độ 
NT-proBNP ở bệnh nhân HCVC có sự liên quan thuận với chỉ số Gensini 18 điểm, 19-33 điểm và 34 điểm tương ứng 
là 374,9pg/mL, 1911,33pg/mL và 6584,2pg/mL (p<0,001)

H1.PP.O2. Nghiên cứu hiệu quả kết hợp ivabradine và chẹn beta giúp giảm nhịp 
tim, cơn đau thắt ngực và chức năng thất trái ở bệnh nhân bệnh động mạch vành.
(Effects of ivabradine in combination with beta blockers on coronary atery 
disease patients undergone percutaneous coronary intervention)
Ths. Nguyễn Kim Phụng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Kết hợp ivabradine và thuốc chẹn bê-ta 

là một trong các cách tiếp cận mới với nhiều ưu điểm hơn 
tăng liều thuốc chẹn bê-ta đến tối đa trong điều trị bệnh 
mạch vành. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của điều trị kết 
hợp Ivabradine với thuốc chẹn bê-ta liều thấp ở bệnh 
nhân bệnh mạch vành có can thiệp PCI trên các phương 
diện: kiểm soát nhịp tim, kiểm soát đau thắt ngực và cải 
thiện chức năng thất trái. Kết quả: Nhịp tim trung bình 
lúc nghỉ giảm có ý nghĩa thống kê sau 2 tháng, từ 78,6 ± 
9,3 lần/phút xuống 65,1 ± 6,5 lần/phút (p<0,001). Mức 
độ giảm nhịp tim ở bệnh nhân có nhịp tim ban đầu ≥80 
lần/phút nhiều hơn so với nhóm có nhịp tim <80 lần/
phút (-13,6 nhịp/phút so với -7.2 nhịp/phút, p<0,001). 
Sau 2 tháng điều trị, đau thắt ngực CCS III giảm từ 4,9% 
xuống 0%, CCS I tăng từ 24,4% lên 61%. Số cơn đau thắt 
ngực trung bình/tuần giảm từ 4,5 ± 0,6 cơn/tuần còn  
2 ± 1,1 cơn/tuần (p<0,001). Phân suất tống máu (EF) 
tăng từ 56,7 ± 9,3% lên 57,9 ± 8,7% (p<0,001). Kết luận: 
Kết hợp ivabradine với thuốc chẹn bê-ta liều thấp giúp 
kiểm soát nhịp tim hiệu quả, làm giảm mức độ, số cơn 
đau thắt ngực và cải thiện phân suất tống máu. Cần có 
nhiều nghiên cứu với thời gian theo dõi dài hơn để đánh 
giá toàn diện hiệu quả của phương pháp điều trị này. 

Từ khóa: nhịp tim nhanh, đau thắt ngực, phân suất 
tống máu, ivabradine.

ABSTRACT
Background: Combination of ivabradine with beta-

blockers is one of the state-of – the – art therapies which 
provides more potential benefits than uptitration the 
usual beta-blockers in coronary artery disease treatment. 
Objectives: Evaluate the effects of adding low dose 
ivabradine to beta-blockers in patients with coronary artery 
disease after percutaneous coronary intervention (PCI) 
in terms of heart rate reduction, anti-anginal effects and 
ejection function changes. Results: Significant decrease in 
mean resting heart rate was found, from 78.6 ± 9.3 bpm at 
baseline to 65.1 ± 6.5 bpm after 2 months (p<0.001). The 
greater magnitude of heart rate reduction was observed in 
patients with baseline heart rate ≥80 bpm in comparison 
with heart rate < 80 bpm (-13.6 bpm vs -7.2 bpm, p<0.001). 
After 2 months, angina CCS class III decreased from 4.9% to 
0%, CCS class I increased from 24.4% to 61%. Eject fraction 
improved from 56.7 ± 9.3% to 57.9 ± 8.7%. Conclusion: 
Combination of Ivabradine and low dose beta-blockers in 
patients with coronary artery disease after percutaneous 
coronary intervention helps control heart rate, reduce 
both the severe and quantities of angina pectoris as well 
as improve eject fraction effectively. More longer-term 
observation studies should be carried out to assess the 
efficacy of this combination thoroughly. 

Keywords: elevated heart rate, angina, ejection fraction, 
ivabradine
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H1.PP.O3. Nghiên cứu tình hình kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo 
đường týp 2 điều trị nội trú bằng insulin tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố  
Cần Thơ.
Bs.CKII. Nguyễn Thanh Truyền

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tăng ĐH ở bệnh nhân nằm viện đưa đến các kết cục lâm sàng xấu như tăng tỉ lệ tử vong, kéo dài 

thời gian nằm viện, dễ bị nhiễm trùng. Việc nghiên cứu về tình hình kiểm soát ĐH nội viện ở nước ta còn ít.  Từ nhận 
thức về tầm quan trọng của vấn đề kiểm soát ĐH nội viện, chúng tôi tiến hành đề tài. Với hai mục tiêu: Xác định tỉ 
lệ bệnh nhân đái tháo đường type 2 kiểm soát được đường huyết đạt mục tiêu điều trị bằng insulin sau 5 ngày điều 
trị tại Khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc kiểm soát 
đường huyết bằng insulin không đạt mục tiêu sau 5 ngày điều trị tại Khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa thành phố 
Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu có phân tích bệnh nhân 
được chẩn đoán ĐTĐ type 2 nhập viện điều trị tại Khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ. Kết quả: Kết 
quả đường huyết theo dõi trong 5 ngày liên tiếp đạt mục tiêu là 29,1%, không đạt mục tiêu là 70,9%. Kết quả đường 
huyết đạt mục tiêu theo thời gian mắc bệnh: dưới 5 năm (45%), từ 5-10 năm (26,2%), trên 10 năm (20%). Kết quả 
đường huyết đạt mục tiêu theo nhóm tuổi: dưới 40 tuổi (16,7%), từ 40-49 tuổi ( 30,8%), từ 50-59 tuổi (31,3%) và 
trên 60 tuổi (29%). Kết luận: Trên cơ sở những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi có kiến nghị sau: 
(1) Nên đo HbA1c ở tất cả các BN có tăng ĐH nhập viện, điều này giúp đánh giá mức độ kiểm soát ĐH dài hạn trước 
nhập viện và phân biệt các bệnh nhân tăng ĐH do stress và bệnh nhân ĐTĐ thật sự. (2) Tỉ lệ đạt mục tiêu ĐH ở BN 
điều trị nội trú trong NC của chúng tôi và các NC khác trên thế giới đều còn thấp nên các bác sĩ cần lưu ý đến việc 
điều trị để đạt mục tiêu ĐH, lựa chọn liều insulin khởi đầu đúng và chỉnh liều insulin thích hợp để đạt mục tiêu ĐH 
mà ít gây ra hạ ĐH.

H1.PP.O4. Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị loãng xương ở bệnh 
nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
năm 2018-2019. 
Bs.CKII. Trần Quốc Ngọc Thanh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Loãng xương là bệnh đi kèm và thường gặp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhưng ít 

được chẩn đoán cho đến khi gãy xương xảy ra. Nguy cơ loãng xương ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
tăng 2.1 lần đối với mức độ trung bình và 2.8 lần trên bệnh nhân bệnh phổi mạn tính dùng nhiều corticoid để điều 
trị, giảm chức năng hô hấp và giảm chỉ số khối cơ thể. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến 
cứu mô tả cắt ngang tất cả những bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định tại phòng khám hô hấp của Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Cần Thơ trong thời gian nghiên cứu từ 03/2018 đến tháng 3/2019. Kết quả: Tỷ lệ loãng xương 
ở CSTL là 31,8%, không loãng xương chiếm tỷ lệ cao hơn 68,2%. Tỷ lệ loãng xương ở cổ xương đùi là 43,2%, không 
loãng xương chiếm tỷ lệ cao hơn 56,8%. Tỷ lệ loãng xương chung là 46,6%, không loãng xương chiếm tỷ lệ cao hơn 
53,4%. Tỷ lệ loãng xương ở nam là 32,1% cao hơn so với nữ là 28,6%; tại CXĐ tỷ lệ loãng xương của nữ là 57,1% 
cao hơn so với nam là 42%, p>0,05. Tình trạng loãng xương tại vị trí CXĐ ở mức độ hút thuốc lá <20 gói-năm chiếm 
tỷ lệ 38,7%, ≥20 gói-năm chiếm tỷ lệ cao 87,5%. Kết quả bệnh nhân gầy, loãng xương ở CXĐ là 64,3%, CSTL là 50%. 
Cả hai vị trí tỷ lệ loãng xương cao, với (p<0,05). T-score trung bình của nam có loãng xương là -3,03±0,43; của nữ 
là  -2,70±0,14. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,005). Sau điều trị : T-score trung bình của nam có loãng 
xương là -0,955±1,5; của nữ giới là -1,70± 0,7. Hiệu quả trước điều trị và sau điều trị, T-score trung bình là tăng 
0,52 với p<0,01 sự tăng chỉ số T-score có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Tỷ lệ loãng xương ở bệnh nhân COPD ở CSTL là 
31,8%, loãng xương ở CXĐ là 43,2%, loãng xương chung là 46,6%. Mức độ loãng xương chung có tỷ lệ thiếu xương 
là 42%, tỷ lệ loãng xương 31,8%, tỷ lệ loãng xương nặng là 14,8%. Bệnh nhân COPD có hút thuốc lá có nguy cơ 
loãng xương gấp 3 lần không hút thuốc với (p<0,05). Bệnh nhân COPD có BMI ≤18,5 kg/m2 có nguy cơ loãng xương 
cao gấp 3,6 lần so với BMI >18,5 kg/m2. T-score trước điều trị -3,016±0,43, sau điều trị giảm -1,00±1,47 (p<0,05). 
Trước điều trị loãng xương 74,2%, loãng xương nặng 25,8%. Sau điều trị bình thường 48,4%, thiếu xương 29%, 
loãng xương 12,9%, loãng xương nặng 9,7%.
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H1.PP.O5. Khảo sát tỉ lệ gãy xương đốt sống và các yếu tố liên quan trên bệnh 
nhân loãng xương cao tuổi. 
(Prevalence and risk factors of radiographic vertebral fracture of osteoporosis in 
the elderly) 
Ths. Nguyễn Thái Hoà

TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ gãy xương đốt sống ở người 

cao tuổi và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến tình trạng gãy 
xương đốt sống. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Thực hiện tại khoa nội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ 
Rẫy, khảo sát gãy xương đốt sống ngực và thắt lưng. Chẩn 
đoán gãy xương đốt sống bằng phương pháp Genant’s, mật 
độ xương được đo bằng DXA và tìm hiểu các yếu tố liên quan 
đến gãy xương đốt sống. Kết quả: Có 94 bệnh nhân (BN) 
được đưa vào nghiên cứu. Độ tuổi trung bình 73,4 ± 8, nữ 
chiếm 77,6%. Tỉ lệ gãy xương đốt sống là 46,8%. Tuy nhiên 
gãy xương đốt sống tăng theo tuổi và cao nhất ở nhóm đối 
tượng trên 80 tuổi với 68%.  Ngược lại chỉ số T Score giảm ở 
BN có gãy xương. Gãy bờ (68%) và gãy lún (62%) là hai kiểu 
gãy thường gặp nhất. Tần suất gãy xương tập trung vào 
vùng nối giữa ngực và thắt lưng (T12 và L1) với 28% . Có 
mối liên quan giữa tình trạng gãy xương đốt sống với giới 
(OR=2,74, 1,03-7,34, p<0,05), tiền sử dùng corticosteroid 
(OR=8,05, 3,05-21,2, p<0,05), tiền sử gãy xương sau 50 tuổi 
(OR=2,63). Tuy nhiên chưa thấy được mối liên quan giữa 
nhẹ cân, hút thuốc lá, uống rượu, mãn kinh sớm với tình 
trạng gãy xương đốt sống.  Kết luận: Nghiên cứu của chúng 
tôi đã cho thấy rằng tỉ lệ GXĐS ở người cao tuổi có loãng 
xương là khá cao và có mối liên quan giữa giới, tuổi, chỉ số 
T Score, tiền sử dùng corticosteroid, tiền sử gãy xương với 
tình trạng gãy xương đốt sống.

Từ khóa: Gãy xương đốt sống, cao tuổi, loãng xương

ABSTRACT
Objectives: The aim of study was estimated the prevalence 

of radiographic vertebral fracture and investigate factors 
associated with this condition in the elderly. Methods: This 
study was conducted in the rheumatology department, Cho 
Ray hospital. Thoracic and lumbar spine radiographs were 
obtained, and vertebral fractures were evaluated using Genant’s 
semiquantitative method. Bone mineral sensity (BMD) were 
measured by dual X ray absorptiometry (DXA) and identified 
risk factors for vertebral fractures. Results: A total 94 
respondents were recruited. The mean age was 73,4 ± 8 years 
old with females constituted 77,6%. The prevalence of vertebral 
fracture was 46,8%. However, the risk of fracture increased with 
advancing age, such that from the age 80+, 68% had at least 
one VE. In constrast, T Score reduced in the fracture patient. 
The most common type of fracture were wedge (68%) and 
compression (62%). Although fracture occurred in all vertebrae, 
most (28%) occurred at the T12-L1. The model for vertebral 
fractures showed an association with sex (OR=2,74, 1,03-7,34, 
p=0,039), corticosteroid intake (OR=8,05, 3,05-21,2, p=0,000), 
history of fracture after 50 years old (OR=2,63). There was no 
significance association between vertebral farcture andsmoking, 
alcohol, early menopause, underweight. Conlusions: This study 
indicates that the prevalence of vertebral fractures is high in the 
elderly. Sex, age, T Score, corticosteroid intake, history of fracture 
after 50 years old were associated with vertebral fracture.

Keywords: Vertebral fracture, elderly, osteoporosis.  

H1.PP.O6. Nghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hoá trên bệnh nhân đái tháo 
đường týp 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2017 - 2018.
(Situation metabolic syndrome on type 2 diabetes patients at Can Tho University 
of Medicine and Pharmacy Hospital, 2017-2018) 
Bs. Nguyễn Tuyết Nhân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đái tháo đường là bệnh lý mạn tính 

nhưng có tốc độ tăng nhanh làm gia tăng gánh nặng 
bệnh tật và tử vong. Tập hợp các yếu tố nguy cơ của 
bệnh đái tháo đường type 2 là một phần trong hội chứng 
chuyển hóa, mà trong đó cơ chế bệnh sinh chủ yếu là do 
đề kháng insulin gây ra. Mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ các 
thành tố hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân đái tháo 
đường type 2 tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
năm 2017-2018. (2) Khảo sát các yếu tố liên quan đến hội 
chứng chuyển hóa trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại 
bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ năm 2017-2018. Kết quả: 
Tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân đái tháo 
đường type 2 là 94,5% (rất cao). Thành tố tăng triglycerid 
và tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 
chiếm 89% (cao nhất). Tỷ lệ rối loạn 4 thành tố trên bệnh 
nhân đái tháo đường type 2 có hội chứng chuyển hóa chiếm 
ưu thế (40,6%). Ở nam giới có hội chứng chuyển hóa, tỷ lệ số 
lượng 4 thành tố bị rối loạn chiếm 50% (cao nhất) và ở nữ 
giới, tỷ lệ số lượng 5 thành tố bị rối loạn chiếm 51,1% (cao 
nhất), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,004). Không có 
sự khác biệt về tỷ lệ số lượng thành tố theo nhóm tuổi hay 
BMI. Kết luận: Tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa trên bệnh 
nhân đái tháo đường type 2 là rất cao, có sự khác biệt về tỷ 
lệ số lượng các thành tố giữa nam và nữ, không có sự khác 
biệt theo nhóm tuổi hay BMI.
Từ khóa: hội chứng chuyển hóa, đái tháo đường type 2.

ABSTRACT
Background: Diabetes is a chronic disease, but rapidly 

growing across the globe that contributes to the burden of 
disease and death. The set of risk factors for type 2 diabetes is 
part of the metabolic syndrome, in which the main pathogenesis 
is insulin resistance. Objectives: (1) Determining the proportion 
of metabolic syndrome elements in type 2 diabetes patients at 
Can Tho University of Medicine and pharmacy hospital in 2017-
2018. (2) Surveying factors related to metabolic syndrome 
with type 2 diabetes at Can Tho University of Medicine and 
pharmacy hospital in 2017-2018. Results: The incidence of 
metabolic syndrome on type 2 diabetes mellitus patients is 
94.5% (very high). Hypertriglyceridemia and hypertension in 
type 2 diabetes patients account for 89% (the highest). In type 
2 diabetes mellitus with metabolic syndrome, the proportion 
of 4-elements disorder predominates (40.6%). In men patients 
with metabolic syndrome group, the proportion of 4-elements 
disorder accounts for 50% (the highest) and in women patients 
group, the proportion of 5-elements disorder accounts for 
51.1% (the highest), this difference is statistically significant 
(p=0.004). There is no differense between the proportion of 
number-elements disorder and age group or BMI. Conclusion: 
The incidence of metabolic syndrome in type 2 diabetes patients 
is very high, there is difference about the proportion number-
elements disorder by sex, no difference by age group or BMI.
Keywords: metabolic syndrome, type 2 diabetes.
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H2.S1.O1. Fibrin Monomer (FM), một marker mới trong chẩn đoán sớm đông máu nội 
mạch lan toả.
(Fibrin Monomer (FM) is a new coagulation marker in early diagnosis of Disseminated 
Intravascular Coagulation (DIC))
PGs.Ts. Huỳnh Nghĩa

TÓM TẮT
Đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) là một rối loạn 

huyết khối tắc mạch đặc trưng bởi sự tăng hoạt động 
của đông máu và tiêu sợi huyết thứ phát. DIC không phải 
là một bệnh tự nó nhưng luôn thứ phát của một rối loạn 
tiềm ẩn. Nguyên nhân liên quan bao gồm nhiễm trùng, 
các khối u tạng đặc hoặc huyết học ác tính, bệnh lý gan 
nặng, chấn thương, biến chứng sản khoa… Năm 2001, 
Tiểu ban Khoa học và Tiêu chuẩn hóa về DIC của Hiệp 
hội huyết khối và cầm máu quốc tế (ISTH) đã đưa ra các 
hướng dẫn chẩn đoán DIC mất bù và còn bù bao gồm các 
thông số bổ sung như antithrombin (AT), protein C, phức 
hợp thrombin-antithrombin (TAT), hoặc phức hợp fibrin 
monomer (FM) hòa tan (SFMC). Tuy nhiên, giá trị của 
bảng điểm cho xác định DIC còn bù (nonovert DIC) được 
đề xuất bởi ISTH vẫn chưa đầy đủ để phát hiện bệnh 
nhân mắc DIC ở giai đoạn sớm. Hơn nữa, không có xét 
nghiệm trong phòng thí nghiệm đủ đặc hiệu và nhạy cảm 
để chẩn đoán chính xác các giai đoạn bù và mất bù của 
DIC. Cho đến nay, có rất ít nghiên cứu nhằm so sánh hiệu 
suất chẩn đoán của các chỉ dấu liên quan fibrin (FRM) 
khác nhau trong DIC mất bù và còn bù, và kết quả của 
chúng cũng khác nhau. Với mục đích chính của báo cáo 
này là đánh giá vai trò của fibrin monomer hòa tan trong 
chẩn đoán phòng ngừa DIC.

ABSTRACT
Disseminated intravascular coagulation (DIC) is a thrombo-

hemorrhagic disorder characterized by hyperactivation of 
coagulation and secondary fibrinolysis. The DIC is not a disease 
itself but is always secondary to an underlying disorder. 
Commonly associated etiologies include infections, solid organ 
or hematological malignancies, severe liver disease, trauma, 
obstetric complications, and so on. In 2001, the Scientific and 
Standardization Subcommittee on DIC of the International 
Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) laid down 
guidelines for the diagnosis of overt and nonovert DIC. Diagnostic 
criteria for nonovert DIC include additional parameters such as 
antithrombin (AT), protein C, thrombin–antithrombin (TAT) 
complexes, or soluble fibrin monomer (FM) complexes (SFMCs). 
However, validation of a scoring algorithm for nonovert DIC 
proposed by ISTH is still incomplete for detecting patients with 
DIC in early stages. Moreover, no single laboratory test is specific 
and sensitive enough to make a definitive diagnosis of the 
compensated and decompensated stages of DIC. There are very 
few studies aimed at comparing the diagnostic performance of 
different fibrin-related markers (FRMs) in overt and nonovert 
DIC, and their results are also variable. For this reason, the 
primary aim of this report was to evaluate the role of soluble 
fibrin monomer for the diagnosis of DIC.
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H2.S1.O2. Phần mềm tránh sai sót trong truyền máu GCLP - BLOOD 
(Building a good clinical laboratory practice - blood software)
Ths. Nguyễn Thị Minh Thy

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Sự cố y khoa về truyền máu chẳng những xảy ra 

ở nước ta mà còn gặp ở các nước phát triển. Do quy trình truyền 
máu phải qua nhiều nhân sự đảm nhận và cần sự tập trung cao 
nên luôn tiềm ẩn những rủi ro sai sót trong truyền máu. Nhằm 
tối thiểu hoá nguy cơ truyền nhầm nhóm máu, giảm thủ tục hành 
chính phát máu, cung cấp chế phẩm máu nhanh, hàng loạt khi có 
truyền máu số lượng lớn hay thảm hoạ xảy ra; và hướng đến y tế 
thông minh của nền công nghiệp 4.0, chúng tôi thực hiện đề tài này 
với các mục tiêu: rút ngắn thời gian cấp phát máu cho bệnh nhân 
và thiết lập cảnh báo để giám sát nguy cơ trong hoạt động truyền 
máu lâm sàng. Đối tượng nghiên cứu: quy trình truyền máu lâm 
sàng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Phương pháp 
nghiên cứu: 1/ Ứng dụng thiết bị phát máu tự động hoàn toàn. 
2/ Thực hiện số hóa tối đa các hoạt động truyền máu lâm sàng và 
nhận diện thông tin nhờ thiết bị đọc mã vạch. 3/ Nhận diện tất cả 
các nguy cơ tiềm ẩn trong quy trình truyền máu và quản lý kho máu 
hiện hữu tại phòng xét nghiệm. 4/ Kết hợp các thông tin thu thập 
được, sử dụng ngôn ngữ lập trình C# phát triển phần mềm tránh 
sai sót trong truyền máu (phần mềm GCLP-Blood (Good Clinical 
Laboratory Practice). 5/ Thực hiện Kết nối, đồng bộ hoá phần mềm, 
HIS và LIS và đánh giá hiệu quả phần mềm. Kết quả: Thực hiện 
thành công việc số hóa 20 biểu mẫu theo yêu cầu của quy trình 
truyền máu của Bộ Y tế giúp giảm hơn ½ nhân lực cần thiết cho giai 
đoạn truyền máu. Đã xây dựng được cơ sở dữ liệu, phát triển và kết 
nối đồng bộ hóa thành công phần mềm GCLP-Blood với HIS, LIS để 
thiết lập quy trình công việc cấp phát và quản lý chế phẩm máu mới 
với các ưu điểm: 1/ Rút ngắn thời gian cấp phát máu cho bệnh nhân 
tối khẩn (30 phút), khẩn (60 phút) và thường quy (4 giờ) lần lượt 
còn 15 phút, 30 phút và 1 giờ. 2/ Đưa ra các cảnh báo giám sát các 
sai sót trong hoạt động truyền máu: truyền nhầm nhóm máu, không 
cho nhập túi máu hết hạn dùng vào kho, cảnh báo màu sắc sắp xếp 
xuất máu theo nguyên tắc FEFO, không xuất túi máu hết hạn dùng 
cho người bệnh, truy xuất giúp truy nguyên. Kết luận: Phần mềm 
GCLP-Blood đã góp phần đáng kể giúp các hoạt động truyền máu 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ diễn ra nhanh chóng, hiệu 
quả, tin cậy và an toàn. 
Từ khóa: GCLP-Blood, quy trình cấp phát máu, quy trình quản lý 
kho máu

ABSTRACT
Background: Blood transfusion accidents are among the most 

serious medical issues. Due to the manual and human involvement in 
routine practice, the errors still widely existed. To minimize errors and 
improve the quality of procedures used in blood product storage, supply, 
and transfusion, this study is conducted with the following objectives: 
1) shortening the time for blood products supply and 2) establishing 
a warning system to supervise hidden risks in blood products supply 
and storage at blood banks. Materials: the blood product supply 
and storage at Hematology department of Can Tho Central General 
Hospital. Methods: 1/ Installing a completely automatic blood grouping 
analyzer. 2/ Digitalizing patient’s information, samples’ identification, 
medical requirements, and templates according to the national blood 
transfusions guidance. 3/ Identifying probable existing medical errors 
of blood product supply and storage procedures in routine workflows. 
4/ Combining all the above-collected data and analyzing them using 
the C# program to develop a Good Clinical Laboratory Practice software 
(GCLP-Blood). 5/ Evaluating the efficiency of GCLP-Blood software after 
connecting and integration with the hospital information system (HIS) 
and Laboratory information system (LIS). Results: We have transformed 
20 mandatory medical templates that had previously been manually 
recoded into digital templates. This has resulted in human resources for 
blood product supply decreasing by one-half. Successfully developing and 
synchronizing the GCLP-Blood software with the following informatics 
characteristics: integrated development environment by Microsoft Visual 
Studio 2005, relational database management system by Microsoft 
SQL Server, compatible with all automatic blood grouping analyzers, 
bidirectional connection, exporting data on HIS at HL7 standard and 
user-friendly interface. Preliminary applications of GCLP-Blood in routine 
procedures have contributed to decreasing remarkable turn around time 
(TAT) required for supplying the blood products in urgent, critically 
urgent and routine cases from 30, 60, 240 minutes to 15, 30 and 60 
minutes, respectively. The GLCP-Blood software also has the capability of 
releasing functional warnings automatically in case of medical erroneous 
appearances in blood product supply and management, including ABO-
Rh incompatible blood transfusion, expired blood products supply and 
storage, FEFO principle violation and traceability of patient’s results. 
Conclusion: The GCLP-Blood software has significantly contributed to 
improving the TAT, efficacy, reliability, and safety of the blood transfusion 
process at General Central Hospital of Can Tho.
Keywords: GCLP-Blood software, blood supply process, blood 
management process

H2.S1.O3. Nghiên cứu sự di truyền bệnh Beta – Thalassemia và kết quả can thiệp bằng 
tư vấn di truyền cho những người mang gen bệnh trong một số gia đình bệnh nhân khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long.
(THE GENETIC ΒETA - THALASSEMIA DISEASE AND RESULTS OF GENETIC CONSULTATION 
CONSULTATION FOR CARRIERS OF 12 FAMILIES IN MEKONG DELTA AREA)
Ts. Phạm Thị Ngọc Nga

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Βeta Thalassemia (β-Thal) là bệnh di truyền đơn 

gen trên nhiễm sắc thể thường phổ biến nhất trên thế giới. Mục tiêu: 
(1) Xây dựng và xác định quy luật di truyền bệnh β-Thal trong các 
phả hệ di truyền 3 thế hệ của 12 gia đình bệnh nhân β-Thal ở khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long; (2) Đánh giá kết quả can thiệp bằng tư 
vấn di truyền cho những người mang gen bệnh được phát hiện trong 
các phả hệ nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang được thực hiện trên 12 gia đình có bệnh nhân mắc 
bệnh β-Thal và hộ khẩu thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 
người mang gen bệnh β-Thal được phát hiện trong 12 phả hệ và có 
độ tuổi từ 18-65 tuổi. Kết quả: Có 12 phả hệ được xây dựng, các 
phả hệ nghiên cứu đều được di truyền đúng theo quy luật gen lặn 
trên nhiễm sắc thể thường của Mendel; 100% các nội dung kiến 
thức về bệnh β-Thal, kiến thức chăm sóc bệnh nhân, phòng bệnh 
β-Thal đều đã được tăng lên có ý nghĩa thống kê (p<0,001) sau 
tư vấn; có 3 cặp vợ chồng tham gia sàng lọc trước sinh và một 
thai nhi được tư vấn chấm dứt thai kỳ do mang đột biến nặng 
đồng hợp tử Cd41/42. Kết luận: Nghiên cứu phả hệ kết hợp với xét 
nghiệm sinh học phân tử sẽ hữu ích trong tư vấn di truyền và chẩn 
đoán xác định nguy cơ mắc bệnh β-Thal.
Từ khóa: Βeta-Thalassemia, Phả hệ, Đồng bằng sông Cửu Long

ABSTRACT
Background: Βeta Thalassemia (β-Thal) is the most commonly 

inherited genetic disorders in the world. Objectives: (1) Building 
the genetic pedigree 3 generations of 12 β-Thal patient families in 
area of Mekong Delta and identify the rate of overall gene carriers, 
the proportion of gene mutation types in this pedigrees; (2) To 
evaluate the results of the intervention of genetic counseling 
for carriers of beta-thalassemia in the pedigrees. Subjects and 
Methods: Cross-sectional descriptive study was conducted on 12 
families with β-Thal patients, residents in the Mekong Delta, and the 
carriers of the β-Thal gene aged 18-65 discovered in this pedigrees. 
Results: Twelve pedigrees have built, all types of mutations in 
offspring generations were inherited by previous generations 
and 12 pedigrees were strictly following Mendel’s genetic laws. 
100% of the knowledge content was increased significantly after 
counseling. Three carrier couples participated in prenatal screening 
and one terminated the pregnancy due to major β-Thal. Conclusion: 
Pedigree studies and molecular biology tests are useful in genetic 
counseling and diagnosing disease risk identified β -Thal.
Keywords: Βeta-Thalassemia, Pedigree, The Mekong Delta
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H2.S1.O4. Đặc diểm hemoglobin Tak ở hai gia đình người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long.
(Characteristics of hemoglobin Tak variant in two families of the Khmer ethnic group in Mekong 
Delta region)
Ts. Lê Thị Hoàng Mỹ

TÓM TẮT
Hemoglobin Tak là một biến thể hiếm gặp của chuỗi 

globin β có tăng ái lực với oxy. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm 
lâm sàng và huyết học của hemoglobin (Hb) Tak ở hai gia 
đình người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long. Phương 
pháp: Mô tả loạt ca. Mẫu máu của 12 thành viên trong gia 
đình 02 người Khmer mang đột biến Hb Tak, được thực 
hiện các xét nghiệm sàng lọc gồm tổng phân tích tế bào 
máu ngoại vi (TPTTBMNV), phết máu ngoại vi, phân tích 
thành phần Hb trên hệ thống điện di mao quản (ĐDMQ). 08 
mẫu có kết quả điện di bất thường được xác định các đột 
biến trên gen α- và β-globin với các kỹ thuật Gap-PCR, phân 
tích đường cong nóng chảy có độ phân giải cao (HRM), lai 
điểm ngược (RDB), PCR đặc hiệu đa alen (MAS-PCR) và giải 
trình tự gen trực tiếp. Kết quả: Ở trạng thái dị hợp tử, Hb 
Tak không biểu hiện lâm sàng, các chỉ số hồng cầu và hình 
thái hồng cầu thay đổi không đáng kể, nồng độ Hb tăng cao 
trong một số trường hợp. ĐDMQ ghi nhận Hb Tak xuất hiện 
ở vùng HbF chiếm tỉ lệ 30-40%. Khi kết hợp HbE, kết quả 
ĐDMQ tương tự HbE/β-thal. Kết luận: Ở dân tộc Khmer, 
đối với các trường hợp tăng hồng cầu không xác định được 
các nguyên nhân nguyên phát và thứ phát khác, phân tích 
thành phần Hb có thể được thực hiện để xác định sự hiện 
diện của Hb Tak - một nguyên nhân gây tăng hồng cầu thứ 
phát hiếm gặp.
Từ khóa: Hb Tak, biến thể Hb, tăng hồng cầu thứ phát, đa 
hồng cầu thứ phát, Khmer

ABSTRACT
Background: Hemoglobin Tak (Hb Tak) is a rare variant of 

the β-globin chain with increased oxygen affinity. Objectives: 
To describe the clinical and hematologic characteristics of the 
Hb Tak variant in two families of the Khmer ethnic group in 
the Mekong Delta region. Methods: Case-series report. Blood 
samples from 12 members in two Khmer families in Mekong 
Delta were sent for screening tests including complete blood 
counts (CBC), peripheral blood smear, hemoglobin analysis on 
the capillary electrophoresis (CE) system. Mutations in α- and 
β-globin genes were found in 08 samples with abnormal Hb 
analysis by Gap polymerase chain reaction (Gap-PCR), high 
resolution melting analysis (HRM), reverse dot blot (RDB), 
multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR) 
and direct DNA sequencing techniques. Results:  heterozygous 
states of Hb Tak were clinically asymptomatic, red cells indices 
and morphology show unremarkable changes. On CE system 
hemoglobin analysis, Hb Tak was found to be in the HbF region 
in 30-40% of the case. In HbE/Hb Tak compound heterozygote, 
the hemoglobin analysis result by CE was similar to HbE/β-
thalassemia. Conclusions: In the Khmer ethnic group, in case 
of the unidentified cause of polycythemia or erythrocytosis, Hb 
analysis could be performed to determine the presence of Hb 
Tak - a rare cause of secondary erythrocytosis.
Keywords: Hb Tak, hemoglobin variant, secondary 
erythrocytosis, polycythemia, Khmer

H2.S1.O5. Tình hình điều trị các bệnh lý huyết học ác tính tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu 
Cần Thơ
(Treatment of malignant hematologic diseases at Can Tho Hematology and Blood Transfusion 
Hospital)
Ths. Phạm Văn Nghĩa

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Bệnh lý huyết học ác tính tuy không phải là nguyên 

nhân hàng đầu gây tử vong trong các bệnh ung thư nhưng diễn biến 
nặng nề, chi phí điều trị rất cao, khả năng lui bệnh thấp và hay tái 
phát nên làm cho bệnh nhân rất bi quan và thường không muốn 
hóa trị. Là bệnh viện duy nhất tại đồng bằng sông Cửu Long triển 
khai hóa trị các bệnh máu ác tính, chúng tôi bước đầu đánh giá tình 
hình điều trị  các bệnh lý huyết học ác tính  để làm cơ sở cho việc 
phát triển điều trị tiếp theo cho các bệnh nhân trong khu vực được 
tốt hơn. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu hồ sơ bệnh án dựa 
vào phiếu thu thập số liệu tất cả bệnh nhân huyết học ác tính điều 
trị tại bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ từ tháng 1/2014 
đến 9/2017. Kết quả: Các bệnh huyết học ác tính gặp nhiều ở nam, 
tuổi lớn. Bạch cầu cấp là bệnh gặp nhiều nhất trong các bệnh máu 
ác tính (56,3%). Phần lớn bệnh nhân không đồng ý điều trị hóa chất 
(52,0%) và những bệnh nhân điều trị hóa chất lựa chọn phác đồ 
giảm nhẹ (81,6%). Bệnh nhân điều trị hóa chất sử dụng nhiều chế 
phẩm máu hơn (15,5 so với 6 khối hồng cầu, 27,5 so với 8 khối tiểu 
cầu), sử dụng nhiều đợt kháng sinh hơn nhóm không điều trị hóa 
chất (3 đợt so với 1 đợt). Tuy nhiên, thời gian sống toàn bộ và thời 
gian sống không bệnh dài hơn rõ rệt so với nhóm không điều trị hóa 
chất (9,1/10,2/18,5 tháng so với 2,0/1,0/1,6 tháng tương ứng bạch 
cầu cấp tủy/bạch cầu cấp lympho/đa u tủy). Kết luận: Bệnh máu ác 
tính vẫn còn là nỗi sợ và gánh nặng điều trị cho các bệnh nhân. Mặc 
dù hóa trị có cải thiện thời gian sống còn nhưng nhìn chung tỷ lệ 
điều trị thành công chưa cao, chi phí điều trị lớn là những trở ngại 
trong việc hóa trị giúp kéo dài thời gian sống và chất lượng cuộc 
sống cho các bệnh nhân huyết học ác tính. 
Từ khóa: Hóa trị, bệnh máu ác tính, ung thư máu, đa u tủy.

ABSTRACT
Introduction: Although malignant hematologic diseases 

are not common, they are aggressive, high cost-treatment, 
low rate response, and relapse diseases. These make patients 
not willing to join chemotherapy (10). Being the first hospital 
in the Mekong Delta river had chemotherapy for leukemia, 
we would like to review what we have been doing to 
improve our treatment in the future. Subjects and method: 
a retrospective study of all malignant patients admitted in 
the hospital via a data collection form from January 2014 to 
September 2017. Results: Prevalence is higher in males and 
the aged population. Leukemia is the most common disease 
(56.3%). Most patients did not decide to join chemotherapy 
(52.0%). Among the patients who chose chemotherapy, 75% 
selected a reduced intensity regimen (81.6%). Patients with 
chemotherapy got more blood products, more antibiotic 
periods than those without chemotherapy. However, overall 
survival (OS) and disease-free survival (DFS) time are higher 
than patients who underwent chemotherapy.  Conclusions: 
Leukemia has been being fear and burden for most patients. 
Although chemotherapy has improved survival time, in 
general, the low rate of response and the high-cost treatment 
are still obstacles to improve survival and quality of life with 
chemotherapy.
Keywords: malignant hematologic diseases, treatment of 
leukemia
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H2.S1.O6. Nghiên cứu bước đầu định lượng đột biến gen JAK2V617F bằng real-time PCR ở bệnh 
nhân đa hồng cầu nguyên phát tại Cần Thơ và khảo sát một số yếu tố liên quan.
(INITIAL STUDY ON QUANTIFICATION OF JAK2V617F MUTATION BY REAL-TIME PCR IN 
POLYCYTHEMIA VERA PATIENTS AND SOME CORRELATION FACTORS)
Ths. Nguyễn Phúc Đức

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đa hồng cầu nguyên phát có tỷ lệ đột biến 

JAK2V617F (ĐHCNP) cao nhất trong nhóm các bệnh lý tăng sinh tủy 
mạn ác tính có nhiễm sắc thể Philadelphia âm tính. Các nghiên cứu 
gần đây cho thấy có mối liên quan giữa tải lượng alen JAK2V617F 
với biểu hiện bệnh. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ 
lệ, tải lượng alen JAK2V617F và mối liên giữa quan tải lượng alen 
JAK2V617F với một số đặc điểm tế bào máu ngoại vi và triệu chứng 
lâm sàng ở bệnh nhân Đa hồng cầu nguyên phát tại Cần Thơ. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang 
22 bệnh nhân Đa hồng cầu nguyên phát tại Bệnh viện Đại học Y Dược 
Cần Thơ, Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Huyết 
học - Truyền máu Cần Thơ. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân ĐHCNP có 
đột biến JAK2V617F là 90,91% (20/22), tải lượng alen JAK2V617F 
trung vị là 34,79%, cao nhất 84,14%, thấp nhất 19,27%; tỷ lệ đột 
biến JAK2V617F đồng hợp tử là 20%. Bệnh nhân có đồng hợp tử 
JAK2V617F có WBC và HBG cao hơn bệnh nhân thể dị hợp (với p 
lần lượt là 0,003 và 0,178), ngược lại PLT thấp hơn so với nhóm dị 
hợp tử (p=0,618). Sự khác biệt giữa 2 nhóm không có ý nghĩa thống 
kê. Không có mối liên quan giữa tải lượng alen JAK2V617F với các 
yếu tố tuổi ≥ 60 (p=0,97), giới tính (p=0,78), lách to (p=0,55) và 
huyết khối (p=0,09). Kết luận: Tỷ lệ đột biến JAK2V617F trên bệnh 
nhân ĐHCNP là rất cao, trong đó 1/5 bệnh nhân có kiểu hình đồng 
hợp tử alen JAK2V617F. Không có mối liên quan giữa tải lượng alen 
JAK2V617F với HGB, PLT và các biểu hiện lâm sàng.
Từ khóa: JAK2V617F, real-time PCR, đa hồng cầu nguyên phát, tải 
lượng alen

ABSTRACT
Background and objectives: JAKV617F is the most popular 

genetic mutation found in polycythemia vera (PV) among chronic 
Philadelphia-negative chromosome myeloproliferative neoplasms. 
Recent studies have shown the correlation between the JAK2V617F 
allele burden with clinical manifestations. This study was conducted 
to determine the prevalence of  JAK2V617F mutation, the allele 
burden and its correlation with peripheral blood characteristics 
and clinical presentations in polycythemia vera patients in Can 
Tho. Participants and methods: cross-sectional study of 22 
patients with polycythemia vera in Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy Hospital, Can Tho Central General Hospital, and 
Can Tho Hematology - Blood Transfusion Hospital. Results: 
JAK2V617F mutation was found in 90.91% (20/22) of patients 
with polycythemia vera; in which, 20% was homozygous mutation. 
The median allele burden was 34.79% (ranging from 19.27% to 
84.14%). Homozygous patients have had lower platelet count than 
the heterozygous group (p=0.618); white blood cell and hemoglobin 
level was conversely higher in the heterozygous zygotes group (p 
= 0.003 and p = 0.178, respectively). No significant correlation 
between JAK2V617F allele burden with clinical features such as age 
≥60 (p=0.97), sex (p=0.78), splenomegaly (p=0.55) and thrombosis 
(p=0.09). Conclusions: The proportion of mutation JAK2V617F in 
patients with PV was 90.91% and 1/5 of them was homozygous. 
There was no correlation between allele burden with HGB, PLT, 
WBC and clinical characteristics. 
Keywords: JAK2V617F, real-time PCR, polycythemia vera, allele 
burden

H2.S2.O1. Miễn dịch thụ động bằng kháng thể IgY đặc hiệu từ lòng đỏ trứng – công nghệ 
đơn giản, rẻ tiền cho những tình huống phòng chống bệnh khẩn cấp và đại trà. 
PGs.Ts. Lê Văn Đông

H2.S2.O2. Tổng quát về sinh thiết lòng lòng cfDNA trong theo dõi diễn tiến u nguyên bào 
thần kinh. 
Ts. Bùi Chí Bảo

H2.S2.O3. Nghiên cứu hiệu quả dự phòng của kháng thể IgY kháng enzyme urease của 
vi khuẩn Helicobacter pylori trên chuột nhắt trắng.
Ts. Đỗ Hoàng Long

H2.S2.O4. Tẩm tế bào sừng từ máu cuống rốn trên giá thể màng ối.
Ths. Hồ Điền

H2.S2.O5. Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây viêm phổi cộng 
đồng tại tỉnh Vĩnh Long 
CN. Trần Phước Thịnh

H2.S3.O1. Cập nhật và chẩn đoán điều trị bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.
PGs.Ts. Bùi Hữu Hoàng
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H2.S3.O2. Đặc điểm hình ảnh điện tim và liên quan của QTc với mức độ suy gan. 
(Characteristics of clinical, subclinical, electrocardiography and relation of QTc with liver 
failure level according to Child-Pugh system in cirrhosis)
Bs.CKII. Kha Hữu Nhân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Xơ gan là bệnh phổ biến. Rối loạn nhịp tim có 

thể xảy ra do kéo dài QTc ở bệnh nhân xơ gan. Mục tiêu nghiên 
cứu: Xác định một số đặc điểm của xơ gan, hình ảnh điện tim và 
liên quan QTc với mức độ suy gan theo Child-Pugh. Đối tượng 
và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 
trên 128 bệnh nhân xơ gan từ 15 tuổi trở lên không có các bệnh 
lý tim và tăng huyết áp tại khoa tiêu hóa-huyết học lâm sàng 
bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016-2017. Kết 
quả:72,7% là nam với tuổi trung bình là 54,31±12,66. Nguyên 
nhân thường gặp là siêu vi viêm gan B 32,8%, rượu 32%. Mệt 
mỏi thường gặp với 58,6%, giảm natri máu là 71,1%, giảm can 
xi là 75,8%, 95,3% là thiếu máu. Giãn tĩnh mạch thực quản độ 
II là 38,3%, Giãn tĩnh mạch thực quản độ III là 50%. Child-Pugh 
A là 14,8%, Child-Pugh B là 43,8% và Child-Pugh C là 41,4%. 
Thay đổi hình ảnh điện tim chủ yếu là QTc kéo dài ở 59,4%, 
sóng p ≥2,5mm 0,8%, p≥0,12 giây 3,1%, ST chênh xuống 0,8%, 
T dẹt 9,4%, T cao 1,6%, thời gian trung bình QTc ở nữ dài hơn 
nam, tăng dần theo nhóm tuổi cao và độ giãn tĩnh mạch thực 
quản. QTc kéo dài có tỉ lệ cao ở các mức độ suy gan và thời gian 
trung bình QTc dài nhất ở Child-Pugh B nhưng chưa thấy khác 
biệt về thống kê. Kết luận: QTc kéo dài ở 59,4% bệnh nhân xơ 
gan, tỉ lệ QTc dài có tỉ lệ cao hơn ở các mức độ suy gan và QTc 
trung bình dài nhất ở nhóm xơ gan Child-Pugh B. 
Từ khóa: Xơ gan, điểm Child-Pugh, QTc

ABSTRACT
Background: Cirrhosis is popular. Arrhythmia may 

happen because of prolonged QTc interval in cirrhosis. 
Objectives: Determine some characteristics of cirrhosis, 
electrocardiographic images and relation of QTc interval 
with liver failure level according to Child-Pugh system 
in cirrhosis. Materials and methods: A cross-sectional 
study on 128 cirrhotic patients with age ≥15, haven’t heart 
disease and hypertension, admitted in digestive and clinical 
hematology department, CanTho central general hospital 
from 2016 to 2017. Results: 72.7% were male and mean age 
was 54.31±12.66 years. The common cause was Hepatitis B 
in 32.8%, alcohol in 32%. Weariness in 58.6%, hyponatremia 
in 71.1%, hypocalcemia in 75.8%, anemia in 95.3%. Varices 
grade II in 38.3%, varices grade III in 50%. Child-Pugh A in 
14.8%, Child-Pugh B in 43.8% and Child-Pugh C in 41.4%. 
The change of electrocardiographic images is prolonged QTc 
in 59.4%, p wave ≥ 2.5mm in 0.8%, p wave ≥ 0.12s in 3.1%, ST 
depression in 0.8%, flat T wave in 9.4%, tall T wave in 1.6%, 
the mean QTc in female is longer than male, increasing with 
older age group and grades of varices. Prolonged QTc has high 
ratio in liver failure level and the mean QTc is longest in Child-
Pugh B but this difference was not statistically significant. 
Conclusion: prolonged QTc in 59.4% cirrhotic patients, 
prolonged QTc ratio has higher than with the severity of 
Child-Pugh system and the mean QTc is longest in cirrhotic 
patients Child-Pugh B. 
Keywords: Cirrhosis, Child-Pughclass, QTc

H2.S3.O3. Hiệu quả của tiêm HSE hoặc kẹp cầm máu qua nội soi phối hợp với thuốc ức chế 
bơm proton liều cao tĩnh mạch ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. 
(THE EFFICACY OF ENDOSCOPIC HSE INJECTION OR HEMOCLIP COMBINED WITH 
INTRAVENOUS HIGH-DOSE PROTON PUMP INHIBITOR IN PATIENTS WITH PEPTIC ULCER 
BLEEDING)
Ts. Huỳnh Hiếu Tâm

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng là một 

trong những bệnh cấp cứu thường gặp. Hiệu quả cầm máu của các 
phương pháp điều trị qua nội soi đã được báo cáo trong nhiều nghiên 
cứu là trên 90%. Bốn nhóm được sử dụng trong điều trị cầm máu là 
các phương pháp đốt đông cầm máu bằng đầu dò nhiệt, tiêm chất 
gây xơ cầm máu, các phương pháp phun chất cầm máu tại chỗ và các 
phương pháp cầm máu cơ học. Phương pháp tiêm cầm máu và kẹp clip 
cầm máu qua nội soi là một phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả 
cho những trường hợp xuất huyết do loét dạ dày tá tràng. Mục tiêu: 
Xác định hiệu quả của tiêm HSE cầm máu hoặc kẹp clip cầm máu qua 
nội soi phối hợp với thuốc ức chế bơm proton liều cao tĩnh mạch ở 
bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng trên 74 
bệnh nhân xuất huyết do loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Đa Khoa 
Trung Ương Cần Thơ từ tháng 05/2012 đến tháng 11/2014. Tất cả 
bệnh nhân vào viện được nội soi cấp cứu cầm máu bằng phương pháp 
tiêm HSE hoặc kẹp cầm máu và sử dụng thuốc ức chế bơm proton liều 
cao tĩnh mạch. Kết quả: Tỷ lệ cầm máu ban đầu thành công của nhóm 
tiêm HSE và nhóm kẹp clip là 97,4% và 97,2%. Tỷ lệ xuất huyết tái phát, 
tỷ lệ phẫu thuật và tỷ lệ tử vong ở nhóm tiêm HSE lần lượt là 13,2%, 
2,6% và 0%; Nhóm kẹp clip lần lượt là 11,1%, 0% và 2,8%. Chưa có sự 
khác biệt về hiệu quả cầm máu của hai phương pháp. Kết luận: Điều trị 
tiêm HSE và kẹp clip cầm máu qua nội soi là phương pháp điều trị hiệu 
quả và an toàn cho bệnh xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng.
Từ khóa: Loét dạ dày tá tràng, tiêm HSE, kẹp clip cầm máu, liệu pháp 
cầm máu qua nội soi.

ABSTRACT
Background: Peptic ulcer bleeding is one of the common 

medical emergencies. The hemostatic efficacy of endoscopic 
therapeutic modalities has been reported in many studies 
and frequently has been found to exceed 90%. Four groups of 
modalities are used in the endoscopic management of bleeding 
peptic ulcers: thermal probe methods, injection sclerotherapy, 
local spray methods, and mechanical hemostatic therapy. The 
endoscopic HSE injection and hemoclip are safe and effective 
hemostatic therapies for managing bleeding peptic ulcers. 
Objectives: To determine the efficacy of endoscopic HSE 
injection or hemoclip combined with intravenous high-dose 
proton pump inhibitor in patients with peptic ulcer bleeding. 
Patients and methods: Clinical intervention study on 74 
patients with peptic ulcer bleeding admitted in Can Tho Central 
General Hospital, from May 2012 to November 2014. All the 
patients underwent emergency endoscopy for hemostasis by 
HSE injection or hemoclip, and high-dose PPI use. Results: The 
success rate of initial hemostasis in the HSE injection was 97.4%, 
and in the hemoclip group was 97.2%. The rates of rebleeding, 
surgery, mortality were 13.2%, 2.6%, 0%, respectively in the HSE 
injection group; 11.1%, 0%, 2.8%, respectively in the hemoclip 
group. Conclusion: Endoscopic hemostasis therapy by HSE 
injection or hemoclip combined with high-dose PPI are effective, 
relatively safe treatments for peptic ulcer bleeding.
Keywords: peptic ulcer bleeding, HSE injection, hemoclip, 
endoscopic hemostatic therapy.
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H2.S3.O4. Đánh giá độ đàn hồi gan bằng kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô ở người kiểm tra sức khỏe 
tổng quát tại bệnh viện Chợ Rẫy. 
(Quantitative assessment of the elasticity values of liver with shear wave ultrasonographic 
elastography in comprehensive health-check examinees at Cho-Ray hospital)
Bs.CKI. Lữ Lâm Ngân

TÓM TẮT
Mở đầu: Những biến đổi bệnh lý ở gan như viêm sẽ làm thay đổi độ 

đàn hồi mô, khi đó, mô bệnh sẽ trở nên kém đàn hồi và cứng hơn so với mô 
lành. Vì vậy, xác định độ đàn hồi hay độ cứng của mô gan là biện pháp không 
xâm lấn, có thể được xem như công cụ chẩn đoán có giá trị trong việc xác 
định, theo dõi, phân giai đoạn cũng như quản lý các bệnh lý như viêm, ung 
thư. Mục tiêu: Xác định độ đàn hồi gan bằng kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô 
ở những người có gan bình thường, gan nhiễm mỡ, viêm gan và khảo sát 
mối tương quan giữa độ đàn hồi gan và các yếu tố như tuổi, giới tính, vị trí 
đo độ đàn hồi. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 
Đối tượng nghiên cứu là những người KTSK tổng quát được xác định là có 
gan bình thường, gan nhiễm mỡ và viêm gan tại Khoa Chăm sóc Sức khoẻ 
theo yêu cầu-Bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/01/2016 đến 29/04/2017 được tiến 
hành đo độ đàn hồi gan bằng kỹ thuật siêu âm đàn hồi tạo hình sóng biến 
dạng (Shearwave elastography). Kết quả: Tiến hành đo độ đàn hồi gan trên 
376 người KTSK tổng quát chúng tôi ghi nhận như sau: 278 TH có gan hoàn 
toàn bình thường với tỷ lệ 73,93%, 42 TH gan nhiễm mỡ (11,17%) và 56 TH 
viêm gan (14,90%) với độ tuổi TB 39 tuổi, 192 TH nam và 194 TH nữ. Giá trị 
trung bình độ đàn hồi gan tương ứng với phân thùy trước và phân thùy sau 
ở người có gan bình thường lần lượt là 4,14 ± 0,57 Kpa (dao động từ 2,90 
- 6,26 Kpa) và 4,28 ± 0,64 Kpa (dao động từ 2,76 đến 6,55 Kpa); gan nhiễm 
mỡ là 4,89 ± 0,81 Kpa (3,15 - 6,69 Kpa) và 5,02 ± 0,70 Kpa (3,23-6,65 Kpa); 
viêm gan là 5,88 ± 1,59 Kpa (3,57 - 13,94 Kpa) và 5,96 ± 1,79 Kpa (3,54 -15,99 
Kpa). Giá trị độ đàn hồi gan ở nhóm gan nhiễm mỡ và viêm gan tăng cao có 
ý nghĩa thống kê (p<0,001), không có sự khác biệt về độ đàn hồi ở gan bình 
thường giữa nam và nữ (p>0,05), giữa 2 vị trí đo phân thùy trước và phân 
thùy sau (p>0,05) và cũng không có mối tương quan giữa độ đàn hồi và tuổi 
(p>0,05). Kết luận: Siêu âm tạo hình đàn hồi sóng biến dạng là một kỹ thuật 
hình ảnh mới có thể được xem như một phương pháp thay thế các biện pháp 
đo độ cứng của gan, thực hiện một cách nhanh chóng, dễ dàng và đặc biệt là 
không xâm lấn khi đánh giá độ đàn hồi của gan.
Từ khóa: gan nhiễm mỡ, viêm gan, siêu âm đàn hồi tạo hình sóng biến dạng 
(Shearwave elastography). 

ABSTRACT
Background: The pathologic change of liver tissue which is caused 

by cirrhosis, cancer can transform tissue elasticity, in which liver tissue 
will become less elastic and stiffer than benign tissue. So that, determining 
the liver elasticity or liver stiffness is a noninvasive imaging technique for 
diagnosis, follow up, staging for hepatitis, liver cancer. Objectives: The 
aim of this study was to measure the elasticity values of liver segments 
in healthy examinee, hepatosteatosis, hepatitis; and assess relation 
between liver elasticity and age, gender, position examined. Method: 
Cross-sectional prospective study, from January, 1st 2016 to April, 29th 
2017. The subjects are comprehensive health-check examinees including 
diagnostically healthy cases, hepatosteatosis cases and hepatitis cases at 
Health Care Department of Cho Ray hospital. The subjects were examined 
on shear wave elastography and ultrasonography by using convex 
probe with a frequency of 4.5 MHz. Results: Three hundred seventy-
six volunteers ( 278 healthy cases, 42 fatty liver cases, and 56 hepatitis 
cases) with mean age 39 years, 194 women, 192 men. The mean of the 
degree of hepatic elasticity corresponds to the prefrontal and posterior 
lobe distribution in normal liver patients, respectively, of 4.14 ± 0.57 Kpa 
(ranging from 2.90 to 6.26 Kpa) and 4, 28 ± 0.64 Kpa (ranging from 2.76 
to 6.55 Kpa); Fatty liver is 4.89 ± 0.81 Kpa (3.15 - 6.69 Kpa) and 5.02 ± 
0.70 Kpa (3.23-6.65 Kpa); Hepatitis is 5.88 ± 1.59 Kpa (3.57 - 13.94 Kpa) 
and 5.96 ± 1.79 Kpa (3.54 - 15.99 Kpa). Hepatic steatosis and statistically 
significant hepatitis were significantly (p <0.001), with no difference 
in normal liver elasticity between men and women (p> 0.05), between 
the two frontal and posterior subdivisions (p> 0.05) and no correlation 
between elasticity and age (p> 0.05). Conclusion: Shear wave 
elastography ultrasonographic elastography is a new imaging technique 
that can be considered as an alternative to hardness measurements of 
the liver, performed quickly, easily and especially, this is a non-invasive 
method to assess of the elasticity of the liver. 
Keywords: Hepatosteatosis, Hepatitis, Shear wave elastography 
ultrasounds.

H2.S3.O5. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và đánh giá kết quả 
điều trị polyp đại trực tràng bằng phương pháp cắt đốt nội soi tại BV trường ĐHYDCT.
(Research the clinical, endoscopic, pathological characteristics and evaluate result of endoscopic 
polypectomy of colorectal polyps at the hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy)
Ths. Thái Thị Hồng Nhung

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Polyp đại trực tràng là bệnh lý thường gặp ở 

đường tiêu hóa dưới, bệnh phổ biến ở mọi quốc gia trên thế giới, 
mọi lứa tuổi và ở cả hai giới. Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh polyp đại 
trực tràng có xu hướng ngày càng tăng trong thời gian gần đây. 
Nội soi đại trực tràng giúp chẩn đoán chính xác hình dạng, kích 
thước, vị trí của polyp và có thể can thiệp cắt đốt polyp qua nội 
soi. Mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và 
mô bệnh học của polyp đại trực tràng 2. Đánh giá kết quả điều 
trị polyp đại trực tràng bằng phương pháp cắt đốt qua nội soi.  
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 
trên 78 bệnh nhân có polyp đại trực tràng. Tất cả bệnh nhân có 
polyp vào viện được nội soi đại trực tràng đánh giá polyp và can 
thiệp cắt đốt qua nội soi lấy mẫu đọc kết quả giải phẫu bệnh. 
Kết quả: Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là rối loạn đi tiêu và đau 
bụng. Đa số polyp nằm ở đại tràng sigma, dạng polyp đơn độc 
kích thước nhỏ, mô bệnh học ghi nhận có 47,4% là polyp không 
tân sinh. Tỉ lệ cắt đốt polyp thành công qua nội soi là 91,03%.  
Kết luận: Polyp đại trực tràng là bệnh có ít triệu chứng lâm 
sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học đa dạng. Phương pháp 
điều trị bằng cắt đốt polyp qua nội soi có hiệu quả cao.
Từ khóa: polyp đại trực tràng, cắt đốt qua nội soi

ABSTRACT
Background: Colorectal polyp is among the common lower 

gastrointestinal diseases. It is popular all over the world, all age 
group and both gender. The incidence of patients having colorectal 
polyps is increasing these days. Colorectal endoscopy helps clinicians 
diagnose exactly polyps’ appearance, size or position and intervene 
endoscopic polypectomy. Objectives: 1. To describe the clinical, 
endoscopic and pathological characteristics of colorectal polyps. 
2. To evaluate the treatment results of endoscopic polypectomy 
of patients having colorectal polyps. Materials and Methods: A 
prospective, cross-sectional study was conducted at Hospital of Can 
Tho University of Medicine and Pharmacy. All patients with clinical 
characteristics of colorectal polyps were indicated colon endoscopy 
for viewing endoscopic characteristics, performing endoscopic 
polypectomy and taking polyp samples for pathologic test. After 
endoscopic polypectomy, all patients were followed up 1 month 
to find early and late complications. Results: Of 78 participants, 
disorder of defecation and abdominal pain were the most common 
complaints of patients. About endoscopic characteristics, a large 
number of polyps were single, small-size and in sigmoid colon. The 
percentage is 47.4% non- neoplasia polyps and 52.6% neoplasia 
polyps. The successful rate of endoscopic polypectomy was 
91.03%. Conclusion: We recorded that patients with colorectal 
polyps usually had fewer symptoms and various endoscopic and 
pathological characteristics. Endoscopic polypectomy was good 
therapy in treatment of colon-rectal polyps with a high success rate.
Keywords: Colorectal polyps, endoscopic polypectomy, 
pathological characteristics
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H2.S3.O6. Đặc điểm dịch vị cơ sở trên bệnh nhân viêm loét dạ dày có và không nhiễm Helicobacter 
pylori trước và sau điều trị tiệt trừ tại Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ.
(The characteristics of basal gastric juice in gastritis and  gastric ulcer  with and without 
Helicobacter  pylori at before and after eradication therapy in Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy Hospital)
Ths. Nguyễn Phan Hải Sâm

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Viêm loét dạ dày là một bệnh lý tiêu hóa tương đối 

phổ biến, vi khuẩn Helicobacter pylori gây nên nhiều biến đổi tại dạ 
dày trong đó có làm thay đổi tính chất dịch vị cơ sở. Mục tiêu: mô tả 
đặc điểm dịch vị cơ sở trên bệnh nhân viêm loét dạ dày có và không 
nhiễm Helicobacter pylori; đánh giá sự thay đổi dịch vị cơ sở sau điều 
trị tiệt trừ Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh 
viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp: 
nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 bệnh nhân viêm dạ dày không 
nhiễm Helicobacter pylori (nhóm 1); 50 bệnh nhân viêm dạ dày có 
nhiễm Helicobacter pylori (nhóm 2) và 32 bệnh nhân loét dạ dày 
không nhiễm Helicobacter pylori (nhóm 3). Kết quả: tỷ lệ bất thường 
dịch vị cơ sở ở ba nhóm là 83%, 76% và 88%; pH dịch vị là 2,21, 2,31 và  
2,51; nồng độ trung bình của ion HCO3- là 12,46mmol/L, 4,06mmol/L 
và 21,41mmol/L; nồng độ các men pepsin, lipase và amylase lần 
lượt là 6,28ppm, 1,11ppm và 2,45ppm - 8,93ppm, 0,93ppm và 
1,38ppm – 7,97ppm, 1,13ppm và 3,29ppm; hoạt độ các men pepsin, 
lipase và amylase lần lượt là 1,57U/mL,  0,33U/mL và 0,74U/mL -  
2,23U/mL, 0,28U/mL và 0,04U/mL – 1,99U/mL, 0,34U/mL, 0,1 U/mL.  
Sau điều trị tiệt trừ thành công Helicobacter pylori thì pH và 
nồng độ ion HCO3- giảm, nồng độ và hoạt độ các men pepsin, 
lipase có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa trước và sau điều 
trị; đồng thời khác biệt có ý nghĩa với nhóm điều trị thất bại.  
Kết luận: ở bệnh nhân viêm dạ dày có nhiễm Helicobacter pylori tỷ 
lệ bất thường dịch vị cơ sở khá cao và có sự thay đổi tốt sau điều trị 
tiệt trừ vi khuẩn thành công.

ABSTRACT
Background: Helicobacter pylori-associated gastritis and 

gastric ulcer is common and cause changes in gastric juice. 
Objectives: describe the characteristics of basal gastric juice 
in gastritis and gastric ulcer; besides, we evaluate the chances 
of basal gastric juice in Helicobacter pylori-associated gastritis 
before and after eradication therapy in Can Tho University 
of Medicine and Pharmacy Hospital. Method and subject: 
we carry out a cross-sectional descriptive study of 100 non-
Helicobacter pylori gastritis patients (group 1), 50 Helicobacter 
pylori gastritis patients (group 2) and 32 non-Helicobacter 
pylori gastric ulcer patients (group 3). Results: the rate of 
abnormal gastric juice is 83%, 76%, and 88%. pH is 2.21, 2.31 
and 2.51. The average concentration of HCO3- is 12.46mmol/L, 
4.06mmol/L and 21.41mmol/L. The concentration of pepsin, 
lipase and amylase enzymes are 6.28ppm, 1.11ppm và 
2.45ppm - 8.93ppm, 0.93ppm và 1.38ppm – 7.97ppm, 1.13ppm 
and 3.29ppm, respectively. The activity of pepsin, lipase and 
amylase enzymes were 1.57U/mL,  0.33U/mL và 0.74U/mL - 
2.23U/mL, 0.28U/mL và 0.04U/mL – 1.99U/mL, 0.34U/mL, 
0.1 U/mL, respectively. After successful treatment, pH and 
HCO3- concentration decrease, pepsin, lipase concentration are 
different from before to after treatment, moreover different 
from the failure treatment. Conclusion: the abnormal of gastric 
juice has a high proportion and different from before and after 
Helicobacter pylori infection treatment.

H2.PP.01. Nghiên cứu các kiểu đột biến gen β-globin gây bệnh và các thể bệnh trên 
bệnh nhân β-Thalassemia vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Ts. Phạm Thị Ngọc Nga

TÓM TẮT
Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh và mang gen bệnh β-Thal cao Mỗi 

năm có gần 2.000 trẻ sinh ra bị bệnh. Theo các báo cáo, năm 2015 Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có khoảng 2.105 người bị 
Thalassemia được các bệnh viện chẩn đoán. Nghiên cứu được thực hiện nhằm ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử (SHPT) 
để tìm hiểu rõ các đột biến (ĐB) gây bệnh β-Thal sẽ hỗ trợ công tác tư vấn di truyền tiền hôn nhân, chẩn đoán trước sinh cho các 
cặp cha mẹ của bệnh nhân (BN). Đây là giải pháp quan trọng nhất để phòng và hạn chế sự chào đời của các trẻ β-Thal thể nặng. 
Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân β-Thal không phân biệt tuổi và giới tính, có hộ khẩu ở 13 tỉnh và thành phố thuộc khu 
vực ĐBSCL được chẩn đoán xác định bằng điện di Hemoglobin. Kết luận: Phổ ĐB của BN β-Thal khu vực ĐBSCL khá rộng, có ĐB 
phổ biến và có cả ĐB mới, ĐB hiếm xuất hiện, do vậy khi xác định kiểu gen hay chẩn đoán trước sinh nên phối hợp nhiều kỹ thuật 
SHPT để tránh bỏ sót ĐB hiếm dù tỷ lệ khá thấp. 

H2.PP.02. Bước đầu định danh kháng thể bất thường kháng hồng cầu và đánh giá kết 
quả truyền khối hồng cầu ở bệnh nhân Thalassemia.
Ths. Nguyễn Long Quốc

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Truyền máu là một phương pháp điều trị rất cần thiết. Tuy nhiên truyền máu có rất nhiều tai biến, một trong số 

đó là tán huyết do hình thành kháng thể bất thường (KTBT) kháng hồng cầu. Sàng lọc và định danh KTBT ở bệnh nhân truyền 
máu nhiều lần như bệnh thalassemia góp phần nâng cao hiệu quả và an toàn truyền máu. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ 
và đặc điểm KTBT, tìm hiểu một số yếu tố liên quan với sự xuất hiện KTBT và đánh giá kết quả truyền khối hồng cầu ở bệnh nhân 
thalassemia có KTBT. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 117 bệnh nhân thalassemia có truyền 
máu được sàng lọc và định danh KTBT bằng phương pháp ống nghiệm. Kết luận: Tỷ lệ KTBT ở bệnh nhân thalassemia là 27,3%. 
Kiểu xuất hiện KTBT đơn độc chiếm đa số (68,7%), trong đó anti-E chiếm tỷ lệ cao nhất (37,5%); kiểu kết hợp hay gặp nhất là 
anti-E và anti-c (15,6%). Truyền máu từ 5 lần trở lên có tỷ lệ KTBT cao hơn nhóm còn lại, là 33,3% với p<0,05. Tỷ lệ bệnh nhân 
có kết quả truyền khối hồng cầu đạt so với lý thuyết là 18,7%. Tỷ lệ tăng nồng độ Hb trung bình sau truyền máu so với lý thuyết 
là 64,6±14,4%. Cần thiết triển khai sàng lọc và định danh KTBT ở bệnh nhân thalassemia nói riêng và ở bệnh nhân truyền máu 
nhiều lần nói chung.
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H2.PP.03. Đánh giá hiệu quả chiết tách tiểu cầu túi đôi ở người hiến tiểu cầu có số lượng tiểu 
cầu trước hiến từ 200 đến dưới 250 x109/L tại bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.
Ths. Đặng Chí Hiếu

TÓM TẮT
Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Hiện nay ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, như cầu sử dụng tiểu cầu đậm đặc 

ngày càng tăng cao trong khi nguồn hiến tiểu cầu rất hạn chế. Việc thu thập tiểu cầu túi đôi trong một lần hiến đã thực hiện từ năm 2012, 
khoảng thời gian giữa hai lần hiến tiểu cầu chúng tôi đang thực hiện là 2 - 4 tuần và số lượng tiểu cầu người hiến trước khi thu thập 
là >250 x109/L. Với tiêu chuẩn này đã có những nghiên cứu cho thấy người hiến tiểu cầu không có tai biến không ghi nhận bất thường, 
số lượng tiểu cầu sau chiết  tách ở giới hạn >150 x109/L. Từ tình hình thực tế, các khuyến cáo và thông tư chỉ quy định số lượng tiểu 
cầu(TC) của người hiến trước hiến là >150 x109/L mà không quy định cụ thể cho chiết tách với số lượng tiểu cầu cup đôi hay cup đơn. 
Do đó chúng tôi mong muốn khảo sát nguồn hiến tiểu cầu túi đôi từ người có số lượng tiểu cầu trước hiến từ 200 x109/L đến dưới 250 
x109/L nhằm có thêm nguồn người hiến tiểu cầu nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người hiến tiểu cầu. Đối tượng và phương pháp:  
Mô tả hàng loạt ca trên đối tượng là người đến hiến tiểu cầu tại Khoa Tiếp Nhận Hiến Máu (K.TNHM) Bệnh viện Truyền Máu - Huyết 
Học TP Hồ Chí Minh từ tháng 04/2017 đến tháng 10/2017. Kết luận: Có sự tăng nhẹ trung bình các chỉ số số lượng hồng cầu, Hb, Hct, 
bạch cầu của người hiến trước và sau chiết tách nhưng vẫn trong giới hạn bình thường. Các túi tiểu cầu sau chiết tách đạt tiêu chuẩn 
chất lượng. Không ghi nhận phản ứng nặng bất lợi và đảm bảo an toàn cho người hiến. Có sự thay đổi về số lượng tiểu cầu người hiến 
trước và sau chiết tách, giảm trung bình 39,18%. Những người có cân nặng từ 55kg đến 64 kg chỉ chiết tách tiểu cầu túi đôi ở mức tiểu 
cầu thấp nhất từ 220 x109/L, từ 65kg đến 74kg ở mức tiểu cầu 210 x109/L và từ 75kg trở lên ở mức tiểu cầu 200 x109/L. Chúng ta có thể 
chiết tách tiểu cầu túi đôi ở người hiến có số lượng tiểu cầu trước hiến từ 200 x109/L. Đây là nguồn bổ sung tiểu cầu quý giá, đặc biệt 
những thời điểm nhu cầu TCĐĐ tăng cao, nguồn cung hiếm như dịp lễ, tết và vẫn đảm bảo an toàn cho người hiến.

H2.PP.04. Đa dạng đáp ứng của tế bào tua đối với mannan của chủng nấm Candida
Ts. Nguyễn Ngọc Yến Thư

H2.PP.05. Góc nhìn mới về beta-glucan qua tương tác với tế bào tua.
Ths. Đinh Thị Hương Trúc

TÓM TẮT
Đặt vấn đề và mục tiêu: β-glucan, chủ yếu cấu tạo bởi chuỗi cơ bản β (1-3)-glucose và nhánh bên β (1-6)-glucose, là đặc trưng 

của vách tế bào nấm (như Candida) và có từ các nguồn khác nhau thì tính chất cấu trúc và tác dụng sinh học khác nhau. Về miễn dịch 
học, β -glucan là một yếu tố PAMP được nhận diện bởi các thực bào (Mac, Neu) và tế bào tua (DC), là các tế bào có vai trò chủ chốt kích 
hoạt đáp ứng miễn dịch (ĐƯMD) đặc hiệu chống nấm. Đồng thời β -glucan cũng có thể là một yếu tố độc lực của nấm Candida trong các 
nhiễm trùng cơ hội ở người. Đối mặt với tăng tỷ lệ nhiễm trùng hệ thống và tử vong trên lâm sàng do nấm non-albican Candida gây ra, 
nên bước đầu khảo sát sự tương tác giữa tế bào tua với β -glucan của các chủng non-albican Candida là rất cần thiết, giúp hiểu rõ hơn 
về cơ chế sinh bệnh, đồng thời cung cấp nền tảng cho các chiến lược phòng và điều trị nhiễm trùng nấm cũng như các ứng dụng trị liệu 
miễn dịch trong tương lai. Kết quả và bàn luận: β-glucan của các chủng nấm Candida đều có tác động làm tế bào tua (DC) tăng bài 
tiết cytokine viêm (IL-6, TNFa, IFNγ) và cytokine chống viêm (IL-10) so với DC không có kích thích. Trong đó, β-glucan của C.krusei và 
C.glabrata có tác động rất mạnh so với của các chủng còn lại (với p<0,05). Các cytokine của DC có vai trò rất quan trọng trong ĐƯMD, 
giúp khuếch đại đáp ứng viêm và thu hút bạch cầu đến vị trí nhiễm trùng, mặt khác còn định hướng sự biệt hóa của lympho T CD4+ 
thành các lympho hiệu ứng như Th1, Th17, Th2 hoặc T điều hòa (regT); DC biệt hóa trưởng thành sẽ bộc lộ CD40, CD80, CD86, MHCII 
trên bề mặt và có vai trò kích hoạt lympho T trong sự tương tác với DC. Dựa vào flowcytometry phân tích nhóm tế bào CD11c+DC, cho 
thấy β-glucan của các chủng Candida đều kích thích DC tăng sự biểu lộ các dấu ấn này. Sự tương đồng giữa β-glucan của C.krusei và 
C.glabrata kích hoạt mạnh ở CD80, CD86 trong khi biểu lộ ít CD40 hơn so với các chủng khác (với p<0,05). Từ đó cho thấy ĐƯMD tự 
nhiên và đặc hiệu chống lại nhiễm trùng nấm C.krusei và C.glabrata sẽ khác biệt so với của các chủng nấm còn lại. Kết luận: DC có phản 
ứng đa dạng thông qua các dấu ấn bề mặt cũng như sự bài tiết các loại cytokine đối với các nguồn β -glucan chiết xuất từ chùng nấm 
Candida albicans và non-albicans. Do đó, β -glucan có thể là một yếu tố rất quan trọng tác động đến ĐƯMD chống lại nhiễm trùng nấm 
cơ hội (đặc biệt là C.krusei và C.glabrata), rất cần thiết được làm sáng tỏ thêm.

H2.PP.06. Lymphoma hệ thần kinh nguyên phát có môi trường vi thể khối u đặc trưng, tiềm 
năng cho liệu pháp miễn dịch.
Ts. Hoàng Thị Mai Thanh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Lymphoma hệ thần kinh nguyên phát (PCNSL) là một trong những thể bệnh hiếm và rất ác 

tính của u lympho tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL) xảy ra khu trú tại hệ thần kinh trung ương. Do tính hiếm và số lượng mô bệnh học của 
PCNSL còn hạn chế, hiện chưa có báo cáo nào ghi nhận trên lymphoma vùng não. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm phác 
họa đặc điểm môi trường vi thể khối u ở PCNSL trong sự tương quan với thể DLBCL hệ thống với các mục tiêu sau: (1) Đánh giá mối 
tương quan giữa các tế bào miễn dịch hoạt hóa và các chốt ức chế miễn dịch trong môi trường vi thể khối u của PCNSL và (2) So sánh 
môi trường khối vi thể khối u giữa Lymphoma hệ thần kinh nguyên phát và DLBCL hệ thống. Đối tượng: Mẫu mô gắn parafin đã cố định 
formalin (FFPE) được thu thập từ 32 bệnh nhân PCNSL từ Bệnh viện Princess Alexandra và Canberra tại Úc. Phương pháp nghiên cứu: 
RNA/DNA từ các mẫu FFPE được chiết xuất bằng kít Allprep DNA/RNA FFPE (Qiagen); Hệ thống đếm phân tử kỹ thuật số NanoString 
đo mức độ biểu hiện gene của các effectors (CD4+, CD8+, CD137, CD56); checkpoints (PD-L1, PD-L2, TIM3 và LAG3) CD68 (M1-đạo thực 
bào) và CD163 (M2-đại thực bào) trên PCNSL. Số liệu tương ứng trên 209 bệnh nhân DLBCL hệ thống từ một nghiên cứu khác (2) được 
sử dụng để so sánh với kết quả thu được trên bệnh nhân PCNSL; Next Generation Sequening được thực hiện để xác định sự biến đổi số 
lượng bản sao (CNV) của MHC I và MHC II trên PCNSL. Kết luận: Môi trường vi thể khối u của PCNSL thể hiện tính chất ức chế miễn dịch 
thông qua việc giảm đáng kể CD137 và tăng cao của M2- đại thực bào. Sự mất số lượng bản sao trên gen HLA đóng vai trò quan trọng 
khiến phản ứng miễn dịch kém hiệu quả ở lymphoma vùng não so với lymphoma hệ thống. Kết quả nghiên cứu góp phần vào việc thiết 
kế liệu pháp miễn dịch như ức chế checkpoint kết hợp với thiết lập M2-đại thực bào thành M1 trên bệnh nhân PCNSL.
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H2.PP.07. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi ở bệnh nhân loét dạ dày - tá tràng có 
Helicobacter pylori dương tính tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Bs.CKII. Lương Quốc Hùng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Loét dạ dày-tá tràng (LDDTT) do nhiễm H.Pylori (HP) là bệnh khá phổ 

biến ở Việt Nam và các nước trên thế giới. HP có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh LDDTT. Nội soi ống mềm đường tiêu 
hóa trên được xem là phương pháp chẩn đoán chính xác nhất để chẩn đoán LDDTT. Tìm HP bằng test urease qua 
nội soi là xét nghiệm thông dụng nhất, nhanh, đơn giản, rẻ tiền với có độ nhạy khá cao 89-98%, độ đặc hiệu cao 
trên 90%. Do đó để tìm hiểu đặc điểm của bệnh nhân LDDTT có HP dương tính chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và nội soi ở bệnh nhân LDDTT có HP dương tính tại Bệnh viện Đa khoa 
Trung ương Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 82 bệnh nhân nhân > 15 tuổi, 
được chẩn đoán loét dạ dày-tá tràng do H.Pylori đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
từ tháng 4/2018-5/2019. Bệnh nhân được hỏi theo bộ câu hỏi soạn sẳn, nội soi dạ dày tá tràng và làm test nhanh 
urease. Kết luận: Tỉ lệ loét dạ dày là 71,95%, loét tá tràng 19,51%, loét dạ dày+tá tràng 8,54%. Đau vùng thượng vị 
là triệu chứng chiếm tỉ lệ cao với 91,46%. Hang vị là vị trí có tỉ lệ loét cao nhất với 48,78%, đáy vị có tỉ lệ loét thấp 
nhất 1,22%. Bệnh nhân có ≥ 02 ổ loét chiếm tỉ lệ cao hơn 1 ổ loét với 52,44%. Loét kích thước ≤ 10mm chiếm ưu thế 
hơn với 80,49%. Loang lổ là hình dạng loét chiếm tỉ lệ cao nhất với 56,10%, loét dạng đường ít gặp nhất với tỉ lệ là 
1,22%. Cần thực hiện nội soi dạ dày tá tràng và tìm H. Pylori càng sớm càng tốt đối với bệnh nhân có những triệu 
chứng bất thường về tiêu hóa, đặc biệt là triệu chứng đau thượng vị. 

H2.PP.08. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị xuất huyết tiêu hóa trên do loét 
dạ dày - tá tràng ở bệnh nhân cao tuổi tại BVĐK Trung tâm An Giang.
Bs.CKII. Nguyễn Minh Tuấn

TÓM TẮT
Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Xuất huyết tiêu hóa (XHTH) do loét dạ dày tá tràng là bệnh lý có nguy 

cơ tử vong cao nhất là ở người cao tuổi. Tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang mỗi năm tiếp nhận và điều trị 
khoảng 400 bệnh nhân  XHTH do loét dạ dày tá tràng, trong đó khoảng 70% là người cao tuổi. Để giúp các bác sĩ tiên 
lượng, góp phần trong công tác điều trị, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu tìm hiểu một số yếu tố 
liên quan đến kết quả điều trị XHTH do loét dạ dày tá tràng ở bệnh nhân cao tuổi tại Khoa tiêu hóa và Khoa hồi sức 
tích cực Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân 
tích. Chọn mẫu thuận tiện, lấy tất cả các bệnh nhân ≥ 60 tuổi được xác định XHTH do loét dạ dày tá tràng bằng nội 
soi dạ dày tá tràng chọn mẫu, không có trong tiêu chuẩn loại trừ trong thời gian nghiên cứu đến khi đủ cỡ mẫu thì 
dừng. Nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019. 
Kết luận: Tỉ lệ ổn định xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày tá tràng ở người cao tuổi là 96% và tỉ lệ tử vong là 
4%. Các yếu tố có liên quan đến kết quả điều trị là kích thước ổ loét >2cm làm gia tăng nguy cơ bệnh năng tử vong 
do xuất huyết tiêu hóa gấp 25,55 lần so với ổ loét kích thước ≤2cm (KTC 95%, 1,46-311,5).

H2.PP.09. Cập nhật về điều trị xuất huyết tiêu hoá trên do loét dạ dày tá tràng.
Ths. Thái Thị Hồng Nhung

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Loét dạ dày tá tràng là nguyên nhân hàng đầu gây biến chứng xuất huyết tiêu hóa trên (15%). 

Những thập niên gần đây, nhiễm Helicobacter pylori (H.pylori) ở các nước đang phát triển chiếm tỷ lệ 80%, các 
nước phát triển chiếm tỷ lệ 30- 40% và việc dùng Aspirin liều thấp, dùng thuốc kháng viêm giảm đau non-steroid 
(NSAIDs) là những nguyên nhân hàng đầu gây loét dạ dày tá tràng. Nguy cơ tử vong phụ thuộc phần lớn vào tuổi, 
bệnh phối hợp, mức độ nặng của xuất huyết và xuất huyết tái phát. Việc điều trị các bệnh nhân có xuất huyết tiêu 
hóa trên do loét dạ dày tá tràng được xem xét qua ba giai đoạn: điều trị trước nội soi, nội soi cầm máu và điều trị 
sau nội soi. Cập nhật này của chúng tôi dựa trên đồng thuận Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 đề cập đến một 
số thay đổi ở cả ba giai đoạn điều trị. Kết luận: Xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng là một cấp cứu thường 
gặp trong lâm sàng. Đồng thuận Châu Á- Thái Bình Dương 2018 đã đưa ra một số thay đổi về điều trị trước nội soi 
như thang điểm đánh giá nguy cơ, vấn đề truyền máu và tiểu cầu, sự phát triển của nội soi cầm máu, trong đó cầm 
máu bằng chất bột và hệ thống clip OTSC đạt hiệu quả cao nhưng giá thành còn đắt, và việc dùng thuốc ức chế bơm 
proton liều cao đường uống sau nội soi cầm máu được khuyến cáo. Vấn đề liên quan đến việc dùng thuốc ức chế kết 
tập tiểu cầu hay thuốc kháng đông trên các bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa có nguy cơ tim mạch cao được đưa ra 
một vài khuyến cáo với mức chứng cứ thấp nên cần thêm nhiều nghiên cứu để chứng minh vấn đề này.
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H3.S1.O1. Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính theo GOLD 2019
PGs.Ts. Lê Thị Tuyết Lan
H3.S1.O2. Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng.
(An update: Update diagnosis and treatment of community - acquired pneumonia)
Ts. Bs. Nguyễn Văn Thành

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) là bệnh lý 

có tính thực hành cao, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, 
chẩn đoán không dễ dàng và cần có sự hỗ trợ của Xquang 
ngực, các kỹ thuật hình ảnh khác và biomarker. Vi sinh 
gây cơ bản không khác so với nhận định kinh điển. Việc 
mở rộng các chăm sóc y tế ra ngoài bệnh viện, trong đó 
có cả sử dụng kháng sinh, làm gia tăng nguy cơ nhiễm 
khuẩn kháng thuốc và nhiễm khuẩn không phổ biến. Mục 
tiêu nghiên cứu: Trong trường hợp này, cần áp dụng 
các yếu tố dự đoán để chỉ định kháng sinh hợp lý. Đánh 
giá mức độ nặng trước khi quyết định điều trị là việc làm 
mang tính bắt buộc và đây là cơ sở để quyết định hợp lý 
nơi điều trị và xử trí kháng sinh tiếp theo. Các biện pháp 
điều trị hỗ trợ là rất quan trọng, có tác động làm giảm tử 
vong, nhất là tử vong sớm. Kết quả: Trị liệu kháng sinh 
trong VPCĐ cần hướng tới vi khuẩn gây bệnh phổ biến 
là S.pneumoniae và H.influenzae. Đã có một số khuyến 
cáo riêng cho tình hình kháng thuốc của hai loại vi khuẩn 
gây bệnh này ở Việt Nam và cần được xem xét áp dụng. 
Kết luận: Vấn đề kết hợp tác nhân vi sinh gây bệnh, nhất 
là trên những trường hợp nặng rất cần được đánh giá 
nghiêm túc. Tỷ lệ các trường hợp nhiễm khuẩn không phổ 
biến và kháng thuốc còn thấp và cần phân tích dựa trên 
yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn và kháng thuốc. Bài báo cáo 
này được xây dựng trên cơ sở tổng quan tài liệu và hội 
thảo chuyên gia Việt Nam

ABSTRACT
Background:  Community - acquired pneumonia 

(CAP) is a highly practical pathology, but in many cases 
it is not easy to diagnose and requires the help of chest 
X - rays, other imaging techniques and biomarkers. 
Pathogenic microorganisms are not different from the 
classical assumption. The expansion of medical care outside 
hospitals, including antibiotic use, increases the risk of 
infection with uncommon and drug - resistant pathogens. 
Objectives: In this case, predictive factors should be applied 
to appropriately prescribe antibiotics. The assessment of 
the severity before deciding to treat is mandatory and this 
is the basis to rationally decide where to treat and then 
antibiotic for patient. Supportive treatment measures are 
very important and have an impact one reducing mortality 
rate, especially early deaths. Results: Antibiotic therapy in 
CAP needs to be directed towards the common pathogenic 
bacteria, S. pneumoniae and H. influenzae. There have been 
some specific recommendations for the antibiotic resistance 
of those two bacteria in Vietnam and should be considered 
for their application.  Conclusion: The problem of mixed 
pathogenic microorganisms, especially in severe cases, 
needs to be seriously evaluated. The incidence of uncommon 
infections and drug resistance is low and needs analysis 
based on risk factors for bacterial and antibiotic resistance. 
This presentation were made on the basis of an document 
review and Vietnamese experts’ seminars.
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H3.S1.O3. Cập nhật xử trí corticosteroid trong đợt cấp hen phế quản 2019
Ts. Cao Thị Mỹ Thuý
H3.S1.O4. Liệu pháp miễn dịch dự phòng nhiễm trùng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi 
mạn tính
Ts. Võ Phạm Minh Thư
H3.S1.O5. Quản lý lao tiềm ẩn: một thành tố quan trọng trong chiến lược chấm dứt 
bệnh lao.
(Latent Tuberculosis management: an important component in the End tuberculosis 
strategy)
Ts. Bs. Trần Ngọc Bửu

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Cho tới nay, lao vẫn còn là một trong 10 

nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho nhân loại từ một tác 
nhân gây bệnh duy nhất: Mycobacterium tuberculosis. Nhằm 
thanh toán bệnh lao ở cấp độ toàn cầu, Chiến lược Chấm dứt 
Bệnh lao đặt mục tiêu đến 2035, số người chết và số người 
mắc lao mới sẽ giảm 90% so với 2015. Phát hiện và điều trị 
cho người bị nhiễm lao được xem là một trong các giải pháp 
quan trọng giúp chiến lược đầy tham vọng này trở thành hiện 
thực. Tuy nhiên phát hiện và điều trị cho 1/4 ~ 1/3 dân số trái 
đất thì không phải là chuyện đơn giản. Với những chứng cứ 
thu thập được, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhấn mạnh: 
người nhiễm HIV, người tiếp xúc hộ gia đình với nguồn lây và 
một số đối tượng đặc biệt khác cần được ưu tiên nhận diện và 
điều trị lao tiềm ẩn. Mục tiêu: Báo cáo này nhằm giải thích 
tầm quan trọng – những thách thức hiện tại của quản lý lao 
tiềm ẩn trong thực hiện chiến lược chấm dứt bệnh lao cũng 
như giới thiệu tóm tắt nội dung hướng dẫn quản lý lao tiềm ẩn 
của WHO liên hệ với điều kiện thực hành tại Việt Nam, nước 
còn trong danh sách các quốc gia có gánh nặng về bệnh lao.

ABSTRACT
Background: Until now, tuberculosis (TB) still remains 

one of the 10 leading causes of death for humanity from a 
single pathogen agent: the Mycobacterium tuberculosis. In 
order to stop TB epidemic worldwide, the End TB strategy 
targets to reduce TB deaths by 95% and to cut new cases by 
90% at 2035 compared to 2015 level. Finding and treating to 
person who infected with TB is considered one of the most 
important solutions that will make this ambitious strategy 
become reality. However, detecting and treating for a quarter 
to one third of the world’s population is not easy. With the 
evidence gathered, the World Health Organization (WHO) has 
emphasized: people living with HIV/AIDS, household contacts 
with the source of TB infection and some of other special 
subjects should be prioritized to identify as well to initiate 
latent TB treatment. Objectives: This report aims to explain 
the importance role and the current challenges of latent TB 
management in implementation of the End TB strategies as 
well an introduction in brief of the WHO latent TB management 
guidelines in line with the practical conditions in Vietnam, the 
country is still in the list of countries with high burden of TB.

H3.S2.O1. Đánh giá hiệu quả điều trị của gây màng phổi bằng Povidine trong điều trị tràn 
khí màng phổi, tràn dịch màng phổi ở bệnh lao và bệnh phổi Vĩnh Long, năm 2016 - 2018.
(Evaluation of the treatment effectiveness of povidine pleurodesis in treating 
pneumothorax and pleural effusion in the Vinh Long tuberculosis and lung diseases 
hospital from 2016 to 2018)
Bs. CKII. Huỳnh Thị Mỹ Tiên

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tràn khí màng phổi tái phát, tràn dịch màng 

phổi ác tính đòi hỏi có những can thiệp hiệu quản giúp bệnh 
nhân giảm khó thở, giúp giãn nở phổi trở lại. Gây dính màng 
phổi là một trong những phương pháp tốt kiểm soát tràn 
khí màng phổi và tràn dịch màng phổi. Gây dính màng phổi 
bằng povidine là một biện pháp dễ thực hiện, giá thành rẻ 
đã được nhiều báo cáo ghi nhận. Trong quá trình thu nhận 
và điều trị bệnh nhân tràn khí màng phổi tái phát, tràn dịch 
màng phổi ác tính tại bệnh viện, chúng tôi áp dụng phương 
pháp này trong 2 năm vừa qua. Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm 
(1) Thống kê mô tả các ca bệnh được thực hiện thủ thuật 
gây dính màng phổi bằng Povidine tại BVLBP từ 2016-2018; 
(2) Xác định tỷ lệ ca bệnh điều trị thành công bằng thủ thuật 
gây dính màng phổi bằng Povidine tại BVLBP từ 2016-2018. 
Kết quả: Kết quả nghiên cứu áp dụng thực hiện thủ thuật 
trên 37 trường hợp bệnh nhân. Trong nghiên cứu của chúng 
tôi, hiệu quả gây dính trên tổng 3 dạng bệnh nhân: tràn khí 
màng phổi, tràn khí + tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng 
phổi là 65, 57%. Kết luận: Tỷ lệ thành công của thủ thuật 
gây dính màng phổi trên bệnh nhân tràn dịch màng phổi 
chiếm tỷ lệ cao nhất là 77,27%. Hiệu quả can thiệp làm giãn 
tràn khí và tràn dịch màng phổi trên bệnh nhân có bệnh lý ác 
tính khá cao 73,68%.  

ABSTRACT
Background: Recurrent pneumothorax and malignant 

pleural effusion require effective interventions to help patients 
reduce dyspnea and expand the lungs again. Pleurodesis is 
one of the good methods to control pneumothorax and pleural 
effusion, especially Povidine pleurodesis is an easily performed 
and reasonably priced method that has been reported by 
many statements. We applied this method in the process of 
receiving and treating patients with recurrent pneumothorax, 
malignant pleural effusion at our hospital during the past 2 
years. Objectives: The study aimed at (1) Descriptive statistics 
of cases of  Povidine pleurodesis procedure performed in Vinh 
Long Tuberculosis and Lung Disease Hospital from 2016 to 
2018; (2) Determine the rate of successful cases treated by 
Povidine pleurodesis procedure in Vinh Long Tuberculosis and 
Lung Disease Hospital from 2016 to 2018. Results: Research 
results on 37 patients applying this procedure show the effect 
of adhesive is 65.57% on 3 types of patients: pneumothorax, 
pneumothorax and pleural effusion, pleural effusion. 
Conclusion: The success rate of the pleural adhesion procedure 
in patients with pleural effusion accounts for the highest 
rate of 77.27%. The effectiveness of interventions reducing 
pneumothorax and pleural effusion in acute patients get a quite 
high of 73.68%.
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H3.S2.O2. Nghiên cứu nồng độ Procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nam đợt cấp 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc lá. 
(Study on serum  Procalcitonin level in the aecopd smoking male patients)
Bs. CKII. Huỳnh Đình Nghĩa

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đợt cấp BPTNMT là tình trạng thay 

đổi cấp tính các biểu hiện lâm sàng: khó thở tăng, ho 
tăng, khạc đờm tăng và hoặc thay đổi màu sắc của đờm. 
Những biến đổi này đòi hỏi phải có thay đổi trong điều trị. 
Mục tiêu của đề tài: Xác định nồng độ PCT huyết thanh ở 
bệnh nhân nam đợt cấp BPTNMT và các yếu tố liên quan, 
Giá trị của PCT trong dự báo nhiễm khuẩn và tiên lượng 
mức độ nặng đợt cấp BPTNMT. Phương pháp nghiên 
cứu: Chúng tôi chọn 67 bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính. Tiêu chuẩn chẩn đoán đợt cấp bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính theo GOLD, theo Anthonisen 1987. 
Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả: Tuổi 
trung bình 68,85 ± 9,85 tuổi,  nồng độ PCT trung bình 
là 1,21 ± 0,86, giai đoạn III: 55,2%, giai đoạn II: 26,9%, 
giai đoạn IV: 17,9%, BMI: 21, 1 ± 1,2. Nồng độ PCT có liên 
quan mức độ đợt cấp nặng BPTNMT, số lượng bạch cầu, 
kết quả cấy đàm, các giai đoạn BPTNMT. Điểm cắt PCT 
trong dự báo nhiễm khuẩn đợt cấp BPTNMT là: 0,197 
ng/mlSe 78,1%, Sp 80%, AUC là 0,755. Kết luận: Nồng độ 
PCT có vai trò dự báo nhiễm khuẩn và tiên lượng mức độ 
nặng đợt cấp BPTNMT. Từ khóa: BPTNMT.

ABSTRACT
Background: An exacerbation of COPD is defined as an 

acute event characterized by a worsening of the patient’s 
respiratory symptoms that is beyond normal day-to-day 
variations and leads to a change in medication. Objective: 1. 
Determining PCT level in acute exacerbation of COPD smoking 
male patients; 2. PCT value in diagnosis of the bacterial infection 
and prognosis acute exacerbation of chronic obstructive 
pulmonary disease. Methods: We selected 67 patients with 
acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. 
Diagnostic criteria for acute exacerbation of chronic obstructive 
pulmonary disease according to the Gold, Anthonisen in 1987. 
Methods: cross-sectional description. Results: The average age  
68.85 ± 9.85;PCT mean value 1.21±0.86; Stage II of COPD:  
26.9%; Stage III of COPD: 55.2%, Stage IV of  COPD: 17.9%; BMI: 
21.1 ± 1.2. PCT related factors:  PCT  was  related to Stage of 
COPD, severe AECOPD, white blood cell count,sputum culture. 
PCT in diagnosis of the bacterial infection in AECOPD at cut-
off of PCT level was 0.197ng/ml, which had 78.1% sensitivity 
and 80% specificity. The area under ROC Curve was 0.755. 
Conclusions: PCT considered as a predicted bacterial infection 
and prognosis in acute exacerbation of chronic obstructive 
pulmonary disease. Keywords: COPD.

H3.S2.O3. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi bệnh viện 
Điều trị tại khoa hồi sức tích cực  
(Clinical and paraclinical characteristics and outcome of hospital acquired pneumonia 
treatment at intensive care unit) 
Ths. Dương Thị Thanh Vân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Viêm phổi bệnh viện là bệnh lý thường gặp 

nhất trong nhiễm trùng tại bệnh viện và tỷ lệ này đang gia 
tăng trong những năm gần đây. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm 
lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị viêm 
phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa 
Trung ương Cần Thơ. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu 
mô tả cắt ngang và tiến cứu. Kết quả: 102 đối tượng được 
thu nhận vào nghiên cứu. Triệu chứng lâm sàng thường gặp 
là sốt (49,01%), ho khạc đàm 100%, suy hô hấp (76,47%) và 
ran nổ (65,69%). Procalcitonin ≥ 0,5 ng/mL chiếm khoảng 
89,22 % ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện. Các vi khuẩn gây 
bệnh phổ biến là A. bauminnii, K. pneumoniae , P. aeruginosa  
và S. aureus. Các vi khuẩn gram âm đã đề kháng cao với 
nhóm cephalosporin (80-90%), carbapenem (68-94%), 
quinolone (52-96%) và cũng bắt đầu xuất hiện đề kháng 
với colistin (13,73%). Thời gian nằm viện trung bình (± SD)  
là 34,48 ± 26,21 ngày. Viêm phổi bệnh viện có tỷ lệ thất bại 
điều trị cao (85.29%). Kết luận: Viêm phổi bệnh viện thường 
gặp ở bệnh nhân lớn tuổi, các triệu chứng lâm sàng phổ  
biến bao gồm ho khạc đàm, suy hô hấp và ran nổ ở phổi. 
Procalcitonin giúp xác định sớm tình trạng nhiễm trùng của 
bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tốt hơn bạch cầu máu. Vi 
khuẩn gram âm thường là tác nhân chủ yếu gây viêm phổi 
bệnh viện và các vi khuẩn này hiện đã đề kháng rất cao với 
cephalosporin, carbapenem, quinolone và cũng bắt đầu xuất 
hiện đề kháng với colistin.  Viêm phổi bệnh viện có tỷ lệ thất 
bại điều trị cao.
Từ khóa: viêm phổi bệnh viện, đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng, vi khuẩn; điều trị.

ABSTRACT
Background: Hospital acquirred pneumonia is the most 

common type of nosocomial infections and its rate has been 
increasing in recent years. Objectives: To describe clinical and 
paraclinical characteristics and to evaluate the results of hospital 
acquired pneumonia treatment at intensive care unit in Can Tho 
Central General Hospital. Method: A cross-sectional descriptive 
study. Results: 102 subjects were enrolled in the study. 
Common clinical symptoms were fever (49.01%), productive 
cough (100%), respiratory failure (76.47%) and rales (65.69%). 
Procacitonin ≥ 0.5 ng / mL accounted for 89.22%. The common 
pathogenic bacteria were A. bauminnii, K. pneumoniae, P. 
aeruginosa and S. aureus. Gram-negative bacteria were highly 
resistant to cephalosporin (80-90%), carbapenem (68-94%), 
quinolone (52-96%) and also seemed to begin resistance to 
colistin (13.73%). The mean hospital stay (± SD) was 34.48 ± 
26.21 days. Hospital pneumonia treatment has a high failure 
rate (85.29%). Conclusion: Hospital acquired pneumonia often 
occurred in the elderly, common clinical symptoms included 
productive cough, respiratory failure and rales. Procalcitonin 
helped to diagnose infection better than white blood counts. 
Gram-negative bacteria were often the main agents of hospital 
acquired pneumonia, and these bacteria were highly resistant 
to cephalosporins, carbapenem, quinolones and also began to 
appear resistant to colistin. Treatment failure was at high rate.
Keywords: Hospital acquired pneumonia; clinical 
characteristics, paraclinical characteristics; bacteria; treatment.
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H3.S2.O4. Các yếu tố nguy cơ thúc đẩy đợt cấp bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn
(Risk factors associated with for acute exacerbations of chronic obstructive 
pulmonary disease) 
Bs. CKII. Trương Văn Lâm

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính (COPD) là nguyên nhân chủ yếu gây tử vong cho bệnh 
nhân COPD và gây suy giảm nhanh chức năng hô hấp.  
Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố thúc đẩy vào đợt cấp bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện 
đa khoa trung tâm An Giang. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả có phân 
tích bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) 
tại khoa Nội tổng hợp- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 
An Giang trong thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 
09/2019. Từ đó phân tích đa biến để tìm ra yếu tố thúc 
đẩy vào đợt cấp COPD. Kết quả: Trong nghiên cứu chúng 
tôi có bệnh nhân 72, tuổi chung bình 76,1±12,1, tuổi nhỏ 
nhất 50 tuổi, tuổi lớn nhất 91 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân nam 
chiếm 94,6%,  nữ 5,4%. Phân tích hồi qui đa biến cho thấy 
thời gian phát hiện  mắc bệnh > 5 năm (OR = 1,58), BMI 
<18,5 mg/m2 (OR = 1,78), còn hút thuốc lá (OR= 1,9), CRP 
>10mg/l (OR=1,57) và  Lacate máu >4 mg/l (OR= 1,8) 
nguy cơ  độc lập thúc đẩy  đợt cấp COPD. Kết  luận: Các  
yếu tố: thời gian phát hiện bệnh > 5 năm, BMI < 18,5 kg/m2,  
còn hút thuốc lá, CRP > 10mg/l, Lactate máu >4 mg/l là 
những yếu tố nguy cơ  độc lập thúc đẩy  đợt cấp COPD .
Từ khóa: yếu tố thúc đẩy, đợt cấp, bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính.

ABSTRACT
Background: Exacerbation of COPD is a major cause 

of death for COPD patients and causes rapid decline in 
respiratory function. Objectives: To investigate the factors 
promoting the acute obstructive pulmonary disease 
exacerbation at the General Department of General Hospital 
of An Giang. Methods: descriptive cross-sectional study 
with analysis of COPD  patients at the Internal Medicine 
Department of the An Giang central General Hospital 
during the period from 01/2019 to 09/2019. Since then 
multivariate analysis to find motivating factors for COPD 
exacerbation. Results: in the study we have patients 74, 
the average age is 76.1 + 12.1, the youngest is 50 years, 
the oldest is 91 year old. The proportion of male patients 
accounted for 94.6%, female 5.4%. Multivariate regression 
analysis showed the detection time of disease> 5 years (OR 
= 1.58), BMI <18.5 mg / m2 (OR = 1.78), while smoking 
(OR = 1. 9), CRP> 10 mg / l (OR = 1.57) and blood Lacate 
> 4 mg / l (OR = 1.8) independent risk promoting COPD 
exacerbation. Conclusion: factors: time of delivery current 
disease> 5 years, BMI <18.5 kg / m2, smoking, CRP> 10 mg 
/ l, blood lactate> 4 mg / l are independent risk factors that 
promote COPD exacerbation
Keyword: risk factors, acute exacerbation, chronic 
obstructive pulmonary disease

H3.S2.O5. Liệu pháp miễn dịch trong ung thư phổi: từ lý thuyết đến thực tiễn.
(Immunotherapy in lung cancer: From theory to practice)
Ths. Bs. Nguyễn Thị Phụng

TÓM TẮT
Ung thư phổi (UTP) là gánh nặng cho y tế toàn cầu. Số 

bệnh nhân chết vì UTP mỗi năm nhiều hơn tổng số chết 
vì ung thư đại tràng, vú và tiền liệt tuyến. Tỉ lệ mới mắc 
UTP chiếm 11,6% trong các loại ung thư năm 2018. Ở Mỹ, 
14% ung thư mới được chẩn đoán là UTP, ở Việt Nam là 
12%. Đa số bệnh nhân UTP được chẩn đoán ở giai đoạn 
muộn do đó tỉ lệ sống còn sau 5 năm là rất thấp: giai đoạn 
IIIB 5%, IV là 1%.  Sự tiếp cận chẩn đoán đa phương tiện 
và điều trị đa mô thức góp phần quan trọng kéo dài thời 
gian sống với điều trị hiệu quả cho bệnh nhân UTP. Sự 
bùng nổ các nghiên cứu liệu pháp miễn dịch ung thư (IO: 
Immuno Oncology) đã tạo ra một bước tiến mới trong 
chẩn đoán và điều trị ung thư nói chung; trong UTP nói 
riêng. Sự phát hiện con đường tín hiệu PD-1/PD-L1 và 
các thuốc ức chế PD-1/PD-L1 trên bệnh nhân UTP đã 
chứng minh hiệu quả lâm sàng vượt trội. Hiện nay, điều 
trị UTP bằng thuốc kháng PD-1/ PDL-1 được chỉ định 
bước 1, bước 2; đơn trị hoặc kết hợp hóa trị chuẩn trong 
UTP tùy theo đặc điểm mô học và sự bộc lộ dấu ấn miễn 
dịch PD-L1 trong tế bào khối bướu. 
Từ khóa: UTP, liệu pháp miễn dịch, miễn dịch ung thư

ABSTRACT
Lung cancer (LC) is a medical burden for global health. 

The number of patients dying from LC each year is greater 
than the total number of deaths from colon, breast and 
prostate cancers. The incidence of LC accounted for 11.6% 
of all cancers in 2018. In the United States, 14% of newly 
diagnosed cancers are LC; in Vietnam, this figure is 12%. 
Most patients with LC are diagnosed at late stage so the 
survival rate after 5 years is very low: stage IIIB 5%, IV is 1%. 
Access to multimethod diagnosis and multi-modal treatment 
contributes an important part of life expectancy with 
effective treatment for LC patients. The explosion of cancer 
immunotherapy studies (IO: Immuno Oncology) has created 
a new step in cancer diagnosis and treatment in general; 
in LC in particular. The detection of PD-1 / PD-L1 signaling 
pathways and PD-1 / PD-L1 inhibitors in LC patients have 
demonstrated superior clinical efficacy. Currently, the 
treatment of LC with anti-PD-1 / PDL-1 is indicated for the 
first line, the second line; monotherapy or combination with 
standard chemotherapy in LC depending on histological 
characteristics and expression of PD-L1 immune markers in 
tumor cells.
Key words: LC, Immuno_therapy, Immuno Oncology (IO)
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H3.S2.O6. Tiếp cận bệnh phổi mô kẽ qua một số trường hợp lâm sàng
(Approach to interstitial lung diseases in clinical practice)
Ths. Bs. Huỳnh Anh Tuấn

TÓM TẮT
Bệnh phổi mô kẽ là nhóm bệnh lý hô hấp hiếm gặp. Việc 

chẩn đoán bệnh thường gặp nhiều khó khăn do đặc điểm 
lâm sàng của nhóm bệnh này tương tự nhau và thiếu các 
phương tiện chẩn đoán lẫn các chuyên gia trong lĩnh vực 
này. Việc điều trị và tiên lượng bệnh rất khác nhau.  Chẩn 
đoán đôi khi cần có sự hội chẩn giữa các bác sĩ hô hấp, chẩn 
đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh. Với những hạn chế về các 
xét nghiệm chuyên biệt, bệnh phổi mô kẽ vẫn còn là những 
vấn đề nan giải của trong chuyên khoa hô hấp từ khâu tiếp 
cận chẩn đoán đến điều trị. Trong khuôn khổ bài này, chúng 
tôi xin đề cập đến những tiếp cận ban đầu chủ yếu qua lâm 
sàng và đặc điểm hình ảnh học qua một số trường hợp lâm 
sàng đã gặp.
Từ khóa: Bệnh phổi mô kẽ, Hội chẩn đa chuyên khoa

ABSTRACT
Interstitial lung disease (ILD) are rare in clinical practice. 

The diagnosis is sometimes very difficult because their 
clinical and radiological manifestations are quite similar. 
Therefore, in some cases, the diagnosis is based on the 
multidisciplinary (MDD) from pulmonologist, radiologist 
and pathologist. In Vietnam, lacking of the specific tests and 
experts, how to approach to ILD patients from diagnosis 
to treatment is very challenging. In this presentation, we 
would like to introduce the initial way of diagnosis based on 
clinical signs and symptoms as well as images of chest CT 
scan illustrated by  some ILD cases.
Key word: Interstitial Lung Disease (ILD), Multidisplinary 
Discussion (MDD)

H3.S3.O1. Tỉ lệ dương tính nhuộm soi, cấy và mô học màng phổi ở bệnh nhân 
lao màng phổi tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 2017-2018.
(Positive rates of staining, implantation and pleural histology in patients with 
pleural tuberculosis at Pham Ngoc Thach hospital from 2017 - 2018)
Bs. CKII. Trần Nhật Quang

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tìm hiểu giá trị chẩn đoán của xét nghiệm 

nhuộm soi AFB, cấy MGIT và mô bệnh học từ mảnh mô 
sinh thiết mù màng phổi trong chẩn đoán lao màng phổi, 
nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán xác định lao màng phổi.  
Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm xác định tỉ lệ nhuộm soi có 
AFB, cấy MGIT mô màng phổi có vi khuẩn lao và mô bệnh 
học màng phổi có tổn thương lao ở bệnh nhân lao màng 
phổi. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang tất cả bệnh nhân được xác định Tràn dịch 
màng phổi nghi do lao tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ 
tháng 3/2017 đến 9/2017 có 125 bệnh nhân được thu nhận 
vào nghiên cứu. Dữ liệu được phân tích đánh giá bằng các 
phép kiểm phù hợp như t test, chi bình phương, Fisher và 
đánh giá tương thích với hệ số Kappa, nguy cơ tương đối với 
RR, khoảng tin cậy 95% cho các kiểm định về sự liên quan.  
Kết quả: Trong nghiên cứu, có 95 nam (76%) và 30 nữ 
(24%). Nhuộm soi AFB từ mảnh mô STMP mù, giá trị chẩn 
đoán LMP đạt 45,6%. Cấy MGIT từ mảnh mô STMP mù, giá 
trị chẩn đoán LMP đạt 64,8%. Mô học tìm nang lao từ mảnh 
mô STMP mù, giá trị chẩn đoán LMP đạt 55,2%. Giá trị công 
thêm khi kết hợp phương pháp nhuộm soi AFB mô màng 
phổi và mô bệnh học có giá trị chẩn đoán đạt 60%, tăng 
thêm 4,8% giá trị chẩn đoán LMP. Kết hợp phương pháp cấy 
MGIT mô màng phổi và mô bệnh học có giá trị chẩn đoán 
đạt 85,6%, tăng thêm 30,4% giá trị chẩn đoán LMP. Kết hợp 
phương pháp nhuộm soi AFB, cấy MGIT mô màng phổi và 
phương pháp mô bệnh học có giá trị chẩn đoán đạt 88%, 
tăng thêm 32,8% giá trị chẩn đoán LMP.  Kết luận: Khi kết 
hợp 3 xét nghiệm mô STMP mù nhuộm soi tìm AFB, mô học 
và nuôi cấy cho giá trị chẩn đoán LMP đạt 88%.
Từ khóa: Lao màng phổi, sinh thiết mù màng phổi.

ABSTRACT
Background: Understanding the diagnostic value of AFB 

staining test, MGIT implant and histopathology from pleural 
biopsy fragments in the diagnosis of pleural tuberculosis, in 
order to improve the efficiency of the diagnosis of pleural 
TB. Objectives: This study aims to determine the rate of AFB 
staining, implantation of MGIT with pneumococcal bacteria 
and pleural histology with tuberculosis lesions in patients with 
pleural tuberculosis. Subjects, research methods: Descriptive 
studies across all patients identified TB suspected pleural 
effusion at Pham Ngoc Thach hospital from March 2017 to 
September 2017 with 125 patients recruited into research. Data 
have analyzed and evaluated by appropriate tests such as T-test 
and χ2, Fisher and assessed compatibility with Kappa Coefficient, 
relative risk for RR 95% confidence interval for tests on relating. 
Results: In the study, 95 males (76%) and 30 females (24%). 
AFB staining from blind pleural biopsy tissue samples, pleural 
tuberculosis diagnostic value reached 45.6%. Implanting MGIT 
from blind pleural biopsy tissue, pleural tuberculosis diagnostic 
value reached 64.8%. Histologically, finding tuberculosis 
lesions from blind pleural biopsy tissue fragments, pleural 
tuberculosis diagnostic value reached 55.2%. The added value 
when combining AFB staining method with pleural tissue and 
pathology has a diagnostic value of 60%, an increase of 4.8% of 
pleural tuberculosis diagnostic value. Combining MGIT method 
of pleural tissue and pathology has a diagnostic value of 85.6%, 
increasing by 30.4% of pleural tuberculosis diagnostic value. 
Combining AFB staining method, MGIT pleural tissue culture 
and histopathological method has a diagnostic value of 88%, 
an increase of 32.8% of pleural tuberculosis diagnostic value. 
Conclusion: When combining 3 tests of staining blind tissue for 
AFB, histology and culture, the pleural tuberculosis diagnostic 
value reached 88%.
Key words: pleural tuberculosis, blind pleural biopsy
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H3.S3.O2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị lao phổi AFB (+) tại Thành phố 
Cần Thơ năm 2014-2015.
(Factors affecting AFB (+) lung tuberculosis treatment results in Can Tho city 2014-2015)
Bs. Lê Vân Anh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Lao là một bệnh nhiễm trùng chủ yếu do 

Mycobacterium Tuberculosis Hominis gây nên. Mục tiêu: Xác 
định tỷ lệ người mắc, đánh giá hiệu quả điều trị lao phổi AFB 
(+) và một số yếu tố liên quan tại Cần Thơ năm 2014-2015. 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có 
phân tích. Kết quả nghiên cứu: Tỉ lệ mắc lao phổi AFB (+) năm 
2014 chiếm 116/100.000 dân. Tỉ lệ mắc ở nam 75,2% cao hơn 
ở nữ là 24,8%. Kết quả điều trị lao phổi AFB (+): tỉ lệ điều trị 
thành công là 97,6%; tỉ lệ điều trị không thành công là 2,4%. Tỉ 
lệ điều trị thành công của nhóm sống ở nông thôn là 100%; tỉ 
lệ điều trị thành công ở nhóm sống ở thành thị là 96,7%. Nhóm 
bệnh nhân được phát hiện muộn có tỷ lệ điều trị không thành 
công là 5,5% tỉ lệ này cao hơn 4,25 lần so với tỉ lệ điều trị không 
thành công ở nhóm có thời gian khám phát hiện không muộn 
1,3% với OR=4,25 và p=0,015 thì sự khác biệt này là có ý nghĩa 
thống kê. Những người có điều trị kết hợp bệnh khác với điều trị 
lao phổi thì tỉ lệ điều trị không thành công là 4,8% cao hơn tỉ lệ 
người không phải điều trị bệnh nào khác là 1,6%. Kết luận: Cần 
có kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp nhằm nâng 
cao nhận thức của người dân khi có triệu chứng nghi ngờ lao.  
Từ khóa: lao phổi, AFB (+), mối liên quan đến lao phổi,  
Cần Thơ.

ABSTRACT
Background: Tuberculosis is a major infection caused by 

Mycobacterium Tuberculosis Hominis. Objectives: Determining the 
incidence of AFB (+) and some related factors in Can Tho in 2014-
2015. Materials and method: the cross-sectional study. Results: 
The incidence of tuberculosis AFB (+) in 2014 was 116 per 100,000 
people. The incidence of males in 75.2% is higher than in females 
is 24.8%. Results of treatment of tuberculosis AFB (+): the success 
rate of treatment is 97.6%; The rate of unsuccessful treatment was 
2.4%. The success rate of the rural group is 100%; The successful 
treatment rate in the urban living group is 96.7%. In the group of 
patients found late, the rate of unsuccessful treatment is 5.5%, this 
rate is 4.25 times higher than the rate of unsuccessful treatment in 
the group with the time of detection without 1, 3% for OR = 4.25 
and p = 0.015, this difference is statistically significant. Those who 
had a combination of treatment other than TB treatment, the rate 
of unsuccessful treatment was 4.8% higher than the rate of people 
without any other treatment was 1.6%. Conclusion: Appropriate 
health education and communication plans should be developed to 
raise public awareness when tuberculosis symptoms are suspected.
Keywords: tuberculosis, AFB (+), relation to tuberculosis,  
Can Tho.

H3.S3.O3. Đánh giá phương pháp phát hiện lao tại cộng đồng sử dụng gen xpert MTB/
RIF trong việc giảm tỷ lệ hiện mắc tại Cà Mau
Bs. CKII. Nguyễn Văn Sơn
H3.S3.O4. Kháng thuốc Rifampicin trên bệnh nhân lao phổi AFB (+) tái phát bằng kỹ 
thuật Genexpert MTB/RIF tại Thành phố Cần Thơ năm 2016.
(Rifampicin resistance in recurrent lung tuberculosis patients with AFB (+) by 
Genexpert MTB/RIF technique in Can Tho city 2016)
Ths. Trần Hoàng Duy

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Bệnh lao là một vấn đề lớn đối với sức khỏe 

toàn cầu đặc biệt là sự gia tăng tính kháng thuốc của các chủng 
Mycobacterium tuberculosis đã cản trở sự thành công của 
chương trình kiểm soát bệnh lao. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm 
sàng, X-quang phổi của bệnh nhân lao phổi AFB (+) tái phát, xác 
định tỷ lệ kháng thuốc Rifampicin trên bệnh nhân lao phổi AFB 
(+) tái phát bằng kỹ thuật GeneXpert MTB/RIF và tìm hiểu các 
yếu tố liên quan đến kháng thuốc Rifampicin của bệnh nhân lao 
phổi AFB (+) tái phát. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang. Kết quả nghiên cứu: Độ tuổi trung bình của 
BN là 52,45 ± 14,05, tuổi nhỏ nhất là 31 tuổi và tuổi lớn nhất là 
86 tuổi, nam chiếm tỷ lệ cao hơn nữ (82,7% so với 17,3%). Ho 
kéo dài (90,3%), sụt cân (88,1%), sốt (80%), đau ngực (74,6%), 
đổ mồ hôi trộm về đêm (57,8%), khó thở (43,2%), ho ra máu 
(18,9%). Tổn thương lao ở ½ trên phổi và tổn thương ½ dưới 
phổi chiếm (55,1%), cả phổi (44,9%), tổn thương độ III (60.5%), 
độ I và II (39,5%). Hang lao trên X-quang ngực là (30,3%), đường 
kính hang lao > 4 cm (64,29%), 2-4 cm là (35,7%). Tỉ lệ kháng 
với Rifampicine chiếm 15,1%. Kháng Rifampicine liên quan có 
ý nghĩa đến độ tuổi, sự tuân thủ điều trị và tiếp xúc nguồn lây.  
Kết luận: Bệnh nhân điều trị lao phổi mới cần tuân thủ điều trị và 
phòng lây lan cho những người xung quanh, đặc biệt người sống 
chung hộ gia đình.
Từ khóa: lao phổi, tái phát, geneXpert, kháng rifampicine,  
Cần Thơ.

ABSTRACT
Background: Tuberculosis diseases is a major problem 

for global health, especially the increasing resistance of the 
Mycobacterium tuberculosis strain that has hindered the success 
of the TB control program. Objectives: Describe clinical features 
of lung tuberculosis patients who have recurrent AFB (+), and 
determine the rate of Rifampicin resistance in patients with AFB 
(+) technology GeneXpert MTB/RIF and explore factors related 
to Rifampicin resistance of patients with recurrent AFB (+) lung 
tuberculosis. Materials and method: the cross-sectional study. 
Results: The average age of patients is 52.45 ± 14.05, the youngest 
age is 31 years old and the oldest age is 86 years old, the male 
proportion is higher than female (82.7% compared to 17.3%). 
Prolonged cough (90.3%), weight loss (88.1%), fever (80%), chest 
pain (74.6%), night sweats (57.8%), shortness of breath (43.2%), 
coughing up blood (18.9%). Tuberculosis lesions in ½ on the 
lungs and lesions ½ under the lungs accounted for (55.1%), both 
lungs (44.9%), lesions of grade III (60.5%), grade I and II (39.5%). 
The tuberculosis cave on chest X-ray is (30.3%), the diameter of 
tuberculosis cave is >4 cm (64.29%), 2-4 cm is (35.7%). Resistance 
to Rifampicine accounts for 15.1%. Rifampicine resistance was 
significantly related to age, adherence, and source exposure. 
Conclusion: New TB patients should adhere to treatment and 
prevent spread to those around them, especially those living in 
households.
Keywords: tuberculosis, recurrent, geneXpert, Refampicine 
resistance, Can Tho.

H3.S3.O5. Đánh giá hiệu quả nội soi phế quản trong chẩn đoán lao phổi AFB âm tính 
trong đàm  
Bs. CKII. Huỳnh Thị Nguyệt
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H3.S3.O6. Đánh giá kết quả sinh thiết màng phổi ở bệnh nhân tràn dịch màng 
phổi dịch tiết tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ năm 2018. 
(Evaluation of pleural biopsy results in exudative pleural effusion patients at Can 
Tho hospital of tuberculosis and lung diseases 2018)
Bs. Nguyễn Hùng Thanh Tùng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tràn dịch màng phổi là tình trạng bệnh 

lý thường gặp và nên sinh thiết màng phổi là phương pháp 
chẩn đoán cơ bản và được tin dùng bởi các bác sĩ chuyên khoa 
phổi. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm cận lâm sàng và tìm hiểu mối 
liên quan giữa kết quả sinh thiết màng phổi mù với đặc điểm 
lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân tràn dịch màng phổi 
dịch tiết. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang có phân tích. Kết quả nghiên cứu: Triệu chứng cơ 
năng nổi bật là đau ngực kiểu màng phổi (100%), ho (100%). 
Triệu chứng thực thể ghi nhận được khi thăm khám chủ yếu 
là hội chứng 3 giảm (100%) và tiếng ran phổi (88,1%) Đa số 
các bệnh nhân trong nghiên cứu có công thức bạch cầu tăng 
(60,7%). Phần lớn DMP trong nghiên cứu của chúng tôi đều có 
màu vàng chanh (76%) với tỉ lệ protein, LDH, số lượng tế bào, 
tỉ lệ lympho bào và neutro bào trung bình lần lượt là 47,69g/l, 
756,3U/L, 1618,79 bạch cầu/mm3, 87,27% và 11,34%, có 
12,7% có xuất hiện tế bào lạ trong DMP. Trong 150 trường 
hợp được tiến hành kỹ thuật khối tế bào và sinh thiết thì có 
tế bào ung thư trong DMP (24%) và kết quả sinh thiết ra mô 
viêm mạn (31,3%), mô viêm lao (34%) và ung thư (34,7%). 
Những bệnh nhân có độ tuổi ≥ 40 tuổi, mức độ TDMP lượng 
nhiều, màu đỏ, tỉ lệ lympho bào trong DMP khoảng 82,56% và 
có xuất hiện tế bào lạ trong DMP thì có khả năng TDMP do 
ung thư cao hơn nhóm còn lại. Những bệnh nhân có nồng độ 
protein ≥50g/l có khả năng TDMP do lao cao hơn nhóm còn lại.  
Kết luận: Sinh thiết màng phổi là biện pháp ít xâm lấn trong 
chẩn đoán nguyên nhân gây tràn dịch màn phổi
Từ khóa: tràn dịch màng phổi, sinh thiết màng phổi, dịch tiết.

ABSTRACT
Background: Pleural effusion is a common medical 

condition and pleural biopsy is a basic diagnostic method and 
is trusted by pundits. Objectives: Describe the subclinical 
characteristics and find out the relationship between the 
results of the blind pleural biopsy and the clinical and 
subclinical characteristics of patients with exudate pleural 
effusion. Materials and method: the cross-sectional study. 
Results: Prominent functional symptoms are pleural chest 
pain (100%), cough (100%). The physical symptoms recorded 
at the examination were mainly decreased syndrome (100%) 
and pulmonary tingling (88.1%). The majority of patients in 
the study had an increase in white blood cell count (60.7%)). 
Most of the pleural fluid in our study was lemon color (76%) 
with the ratio of protein, LDH, number of cells, lymphocyte 
ratio and average neutro cells respectively 47.69g / l, 756, 3U 
/ L, 1618.79 leukocytes / mm3, 87.27%, and 11.34%, there 
are 12.7% with strange cells appearing in the pulmonary fluid. 
In 150 cases undergoing cell-block and biopsy, there were 
carcinoma cells in the pleural fluid (24%) and biopsy of chronic 
inflammatory tissue (31.3%), tuberculosis tissue (34%) and 
carcinoma (34.7%). Patients with age ≥ 40 years, high level 
of pleural effusion, red color, lymphocyte ratio in the pleural 
fluid is about 82.56% and strange cells appear in the pleural 
fluid, it is likely the lung effusion due to cancer is higher than 
the other group. Patients with protein levels ≥ 50g / l are more 
likely to develop hydrocephalus due to tuberculosis than the 
other group. Conclusion: Blind pleural biopsy is a less invasive 
method to diagnose the cause of pleural effusion.
Keywords: pleural effusion, pleural biopsy, exudative.

H3.PP.O1. Khảo sát chi phí điều trị nội trú, ngoại trú của bệnh nhân bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính có thẻ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  
Vĩnh Long năm 2017.
Bs.CKII. Huỳnh Thị Mỹ Tiên

TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp 

những thông tin ban đầu về chi phí điều trị COPD với mục tiêu: 
(1) Mô tả thực trạng chi phí trong quá trình điều trị ngoại trú 
của người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại bệnh viện Lao 
và bệnh phổi từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2017; (2)  Mô tả 
thực trạng chi phí trong quá trình điều trị nội trú của người 
mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại bệnh viện Lao và bệnh 
phổi từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2017. Phân tích chi phí của 
6.431 lượt bệnh nhân COPD đến khám, điều trị ngoại trú và 
243  lượt bệnh nhân COPD đến nhập viện điều trị nội trú trong 
năm 2017 để tính chi phí trung bình cho 1 lượt điều trị. Kết 
quả : chi phí điều trị trung bình là  253.195, tối thiểu là 35.000, 
tối đa là 775.400. Chi phí điều trị trung bình là  4.675.680, tối 
thiểu là 3.233.559, tối đa là 17.238.807. Số ngày điều trị trung 
bình của 1 bệnh nhân COPD nội trú là 8,13 ngày.
Từ khóa: COPD, chi phí điều trị

ABSTRACT
Objectives: The study was conducted to provide initial 

information with the healthcare cost of COPD treatment with 
two goal: (1) Describe the situation outpatient treatment 
process of COPD patients at Tuberculosis and Lung Diseases 
Hospital from January to September 2017; (2) Describe the 
situation inpatient treatment process of COPD patients at 
Tuberculosis and Lung Diseases Hospital from January to 
September 2017. Analyzing cost of 6.431 physician visits and 
243 hospitalizations of COPD patients in 2017 to calculate the 
average cost for one round of treatment. Results: the average 
cost of outpatient treatment was 253.195;a minimum was 
35.000 and a maximum was 775.400. The average cost of 
inpatient treatment is 4.675.680; a minimum was 3.233.559, 
and a maximum was 17.238.807. The average number of 
treatment courses per patient was 8.13 days.
Key words: COPD, Healthcare cost
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H3.PP.O2. Nghiên cứu Hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân Bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
(Research Metabolic syndrome in chronic obstructive pulmonary disease at 
clinics Dong Thap General Hospital)
Bs.CKII. Huỳnh Thị Nguyệt

TÓM TẮT
Mở đầu: Một trong những bệnh lý đồng mắc với Bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính (COPD) là hội chứng rối loạn chuyển hóa 
(MetS). Những rối loạn chuyển hóa này nếu không được phát 
hiện và điều trị theo dõi sẽ gây ra những hậu quả về bệnh lý tim 
mạch và biến chứng khác. Một mối quan hệ chặt chẽ giữa MetS 
và COPD ít được mô tả và bản chất chính xác của liên quan này 
vẫn chưa ít đề tài nghiên cứu. Mục tiêu: Khảo sát tần suất và 
đặc điểm MetS ở bệnh nhân COPD tại khoa khám bệnh Bệnh 
viện Đa khoa Đồng Tháp. Đối tượng: 120 bệnh nhân đang điều 
trị ngoại trú tại phòng khám hô hấp khoa khám bệnh Bệnh 
viện Đa khoa Đồng Tháp. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả 
cắt ngang. Kết quả: Trong 120 BN COPD Tuổi trung bình:  
65,50 ± 11.45 tuổi; Nam giới là chủ yếu (75,0%); Tỷ lệ của 
METS ở BN COPD là 24,2%; có 46,7% tăng triglycerid, 27.5% 
tăng cholesterol máu, 29.1% tăng LDL–C máu, 14.2% giảm 
HDL–C; 19.2%  tăng glucose máu trong đó 9.1% đang điều trị 
đái tháo đường. Có 28.3 % Tăng huyết áp; 29.1% tăng vòng 
eo. METS hay gặp nhất ở GOLD II  (44.8% ), GOLD III (31.0%) 
và GOLD D (62.1%), GOLD B(17.2%). GOLD C 27.5%;. Không 
có sự khác biệt về tuổi, giới tính, mức độ hút  thuốc lá, mức 
độ tắc nghẽn đường dẫn khí theo FEV1, số đợt cấp nhập viện 
giữa nhóm có và không có METS; có đến 48,3% tình trạng  rối 
loạn dinh dưỡng. Trung bình số bệnh đồng mắc trong nhóm 
có METS cao hơn nhóm không có METS. Kết luận: METS ở BN 
COPD là 24,2% vì vậy Cần chú ý phát hiện và điều trị hội chứng 
rối loạn chuyển hóa ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn  
mạn tính.
Từ khóa: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hội chứng rối loạn 
chuyển hóa.

ABSTRACT
Background: One of the comorbidities with chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD) is metabolic disorder 
syndrome (MetS). These metabolic disorders if not detected and 
treatment monitored will cause the consequences of cardiovascular 
and other. A close relationship between MetS and COPD is less 
described and the exact nature of this relation is yet less research. 
Objectives: Survey the clinical and metabolic characteristics 
metabolic disorder syndrome in COPD at clinics Dong Thap General 
Hospital. PATIENTS: We recruited 120 outpatients COPD. After 
medical history collection, physical examination, blood sampling 
for routine analysis, spirometric evaluation. Methods: cross-
sectional descriptive study. Results: Average age of 120 patients 
with COPD: 65.50 ± 11:45; men (75.0%); They were subdivided 
into MetS+COPD (n = 29), COPD non MetS (n = 91). MetS + 
COPD have ratio 24.2%;  include: 46.7% hypertriglyceridemia, 
27.5% hypercholesterolemia, 29.1% increase in blood LDL-C, 
14.2% HDL-C decreased, 19.2% of which hyperglycaemia 9.1% 
are treated diabetes. 28.3%  hypertension; 29.1% increase 
in waistline. The patients have the both MetS and COPD who 
are most common in GOLD II (44.8%), III (31.0%) or  GOLD D 
(62.1%), GOLD B (17.2%). GOLD C 27.5%. No differences about 
age, gender, smoking extent and severity of airway obstruction 
according to FEV1, exacerbation of hospitalization between 
groups with and without MetS; Nutritional disorders of them are 
48.3%. The average number of patients have comorbidities group 
with MetS higher than the group without MetS. Conclusion: The 
patients have the both MetS and COPD, is 24.2%. We should note 
to detection and treatment of the metabolic syndrome in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease. 
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, metabolic 
syndrome

H3.PP.O3. Nghiên cứu tỉ lệ Neutrophil/ Lymphocyte ở Bệnh nhân nam đợt cấp 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc lá
(Study on Neutrophil/Lymphocyte ratio in the AECOPD smoking male patients)
Bs.CKII. Huỳnh Đình Nghĩa

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đợt cấp BPTNMT là tình trạng thay đổi cấp 

tính các biểu hiện lâm sàng: khó thở tăng, ho tăng, khạc đờm 
tăng và hoặc thay đổi màu sắc của đờm. Những biến đổi này 
đòi hỏi phải có thay đổi trong điều trị. Mục tiêu của đề tài: 1. 
Xác định tỷ Neutrophil/Lymphocyte máu ngoại vi ở bệnh nhân 
nam đợt cấp BPTNMT và các yếu tố liên quan; 2. Giá trị dự báo 
nhiễm khuẩn của tỷ Neutrophil/Lymphocyte. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi chọn 67 bệnh nhân đợt 
cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tiêu chuẩn chẩn đoán đợt 
cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính theo GOLD, theo Anthonisen 
1987. Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu. Kết quả: Tuổi trung 
bình: 68,85±9,85; FEV1 trung bình: 57,52±13,45%;  Tỷ N/L 
trung bình là 4,19±1,07; BMI trung bình 21,96±2,34; GĐ II: 
26,9%, GĐ III: 55,2% và GĐ IV: 17,9%. Các yếu tố liên quan: 
tỷ Neutrophil/Lymphocyte tương quan thuận với mức độ 
đợt cấp, giai đoạn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bạch cầu, 
CRP, kết quả cấy đàm và tương quan nghịch với FEV1. Điểm 
cắt của Neutrophil/Lymphocyte trong dự báo nhiễm khuẩn 
là: 4,27 với Se: 62,5%, Sp: 65,71% và AUC: 0,664. Điểm cắt 
của Neutrophil/Lymphocyte trong tiên lượng mức độ đợt 
cấp BPTNMT là 3,61 với Se: 88,6%; Sp: 46,88%; AUC: 0,673.  
Kết luận: Tỷ lệ Neutrophil/Lymphocyte có vai trò dự báo 
nhiễm khuẩn và tiên lượng đợt cấp BPTNMT.
Từ khóa: BPTNMT, tỷ lệ Neutrophil/Lymphocyte.

ABSTRACT
Background: An exacerbation of COPD is defined as an 

acute event characterized by a worsening of the patient’s 
respiratory symptoms that is beyond normal day-to-day 
variations and leads to a change in medication. Objective: 
1. Determining neutrophil/lymphocyte ratio  in acute 
exacerbation of COPD smoking male patients; 2. Neutrophil/
Lymphocyte ratio in diagnosis of the bacterial infection. 
Methods: We selected 67 patients with acute exacerbation 
of chronic obstructive pulmonary disease. Diagnostic criteria 
for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary 
disease according to the Gold, Anthonisen in 1987. Methods: 
prospective study. Results: The average age 68.85 ± 9.85; 
Neutrophil/Lymphocyte mean value 4.19±1.07; Stage II of 
COPD: 26.9%, Stage III of COPD: 55.2%  Stage IV of  COPD: 
17.9%; BMI : 21. 1 ± 1.2. Neutrophil/Lymphocyte related 
factors: N/L was  related to Stage of COPD, severe AECOPD, 
white blood cell count, sputum culture, FEV1. N/L in diagnosis 
of the bacterial infection in AECOPD at cutoff of N/L level was 
4.27, which had 62.5% sensitivity and 65,71% specificity. The 
area under ROC Curve was 0.664. Conclusions: Neutrophil/
Lymphocyte considered as a predicted bacterial infection 
and prognosis in acute exacerbation of chronic obstructive 
pulmonary disease
Key word: COPD, Neutrophil/Lymphocyte ratio.
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H3.PP.O4 Đặc điểm vi sinh và hình ảnh học ở bệnh nhân có hội chứng chồng lấp bệnh 
phổi tắc nghẽn mãn tính và giãn phế quản
(Microbiological and radiological characteristics of patients with bronchiectasis 
and chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome)
Ths. Bùi Xuân Trà

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Hội chứng chồng lấp là một tình trạng bệnh lý 

phức tạp, trong đó, các dấu hiệu lâm sàng và/hoặc cận lâm sàng 
của hai hay nhiều bệnh riêng biệt cùng tồn tại trên một bệnh 
nhân. Hội chứng chồng lấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và giãn 
phế quản (BCOS) được mô tả đầu tiên bởi tác giả Barker (2002). 
Hội chứng này làm tăng tần suất và mức độ nặng của đợt cấp 
phải nhập viện, thời gian mỗi đợt cấp kéo dài, tăng tỷ lệ nhiễm 
trùng và tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm vi sinh học và 
hình ảnh học ở bệnh nhân có hội chứng chồng lấp bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính và giãn phế quản. Đối tượng và phương pháp: 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 62 bệnh nhân 
được chẩn đoán xác định mắc hội chứng chồng lấp bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính và giãn phế quản. Bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp, 
được làm xét nghiệm và ghi nhận đặc điểm vi khuẩn và hình ảnh 
học. Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 73,2 ± 9,9 tuổi, đa 
số bệnh nhân là nam giới (90,3%). Có 34/62 mẫu đàm được nuôi 
cấy, tỷ lệ mẫu đàm cấy dương tính là 24/34 (70,6%), trong các 
mẫu cấy (+), vi khuẩn Gram dương chiếm 54,2% (13/24),trong 
đó, chiếm đa số là Streptococcus Pneumonia (37,5%)  và gram âm 
chiếm 45,8% (11/24), trong đó, Pseudomonas aeruginosa chiếm 
đa số (16,7%). Về đặc điểm hình ảnh học, hình ảnh giãn phế quản 
ở 1/3 dưới phổi chiếm đa số (91,9%), trong đó, giãn dạng hình 
trụ chiếm 93,6%. Hình ảnh khí phế thũng chiếm 80,7%, trong đó, 
dạng trung tâm tiểu thùy chiếm 94,0%. Kết luận: Bệnh nhân hội 
chứng chồng lấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và giãn phế quản 
có tỷ lệ phân lập vi khuẩn cao và có đặc điểm hình ảnh giãn phế 
quản dạng trụ chiếm ưu thế.
Từ khóa: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản.

ABSTRACT
Background: Overlap syndrome is a clinical situation 

where clinical and/or laboratory signs of two or more 
disease entities exist in a single patient. The bronchiectasis 
and chronic obstructive pulmonary disease overlap 
syndrome (BCOS) was first described by Barker (2002). 
This syndrome is increasing the severity of exacerbations, 
prolonged exacerbation duration, incidence of infection and 
mortality rate. Objectives: Describe the microbiological 
and radiology characteristics of The bronchiectasis and 
chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome 
(BCOS). Subjects and methods: A cross-sectional 
descriptive study was performed on 62 patients diagnosed 
to chronic obstructive pulmonary and bronchiectasis 
overlap syndrome. Results: The mean age of patients was 
73.2 ± 9.9 years, male accounted for 90.3%. There is 70.6% 
sputum culture Positive. In which, Positive Gram accounted 
for 54.2% and Streptococcus Pneumonia was 37.5% of 
patients, Negative gram was 45.8%, and Pseudomonas 
aeruginosa accounted for 16.7%. Bronchiectasis 
distributed in lower thirds of the lungs 91.9%, cylindrical 
93.6%. Emphysema 80.7%, centralobular emphysemia 
94.0%. Conclusions: Patients with high rates of bacterial 
isolation, streptococcus pneumonia is resistant to many 
commonly used antibiotics.
Keywords: Bronchiectasis, COPD

H3.PP.O5 Mô hình quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT)   
tại Trung tâm PCCBXH Cà Mau năm 2018
Bs.CKII. Nguyễn Văn Sơn

TÓM TẮT
Hen và COPD là những bệnh phổi mạn tính phổ biến hiện 

nay. Tại Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội, bệnh nhân 
đến khám chủ yếu với triệu chứng Ho, khò khè, nặng ngực hoặc 
khó thở, sau đó được tư vấn và quản lý điều trị lâu dài tại cộng 
đồng mới có được sự kiểm soát tốt. Để có thể thực hiện tốt 
việc quản lý bệnh nhân lâu dài, Trung tâm Phòng chống các 
bệnh xã hội thành lập đơn vị quản lý bệnh phổi mạn tính gọi 
tắt theo tiếng Anh là CMU (chronic lung diseases management 
unit). Nhiệm vụ chủ yếu của CMU là thực hiện quản lý bệnh 
phổi mạn tính ngoại trú với các hình thức tư vấn (điện thoại, 
câu lạc bộ), khám quản lý ngoại trú, áp dụng chương trình 
điều trị phục hồi chức năng hô hấp cho người bệnh COPD, xây 
dựng hướng dẫn và chỉ đạo tuyến. kết quả năm 2018, đã thực 
hiện tư vấn cho 1.684 lượt người bệnh, duy trì hoạt động sinh 
hoạt câu lạc bộ HEN/COPD, quản lý điều trị ngoại trú cho 1.000 
bệnh nhân HEN/COPD và 200 người bệnh COPD đã được điều 
trị theo chương trình phục hồi chức năng hô hấp. Đơn vị thực 
hiện theo tài liệu chuẩn thực hành Hen, COPD làm tiền đề cho 
hướng dẫn thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp (PAL – Practical 
Approach toLung Health) của Bộ y tế.

ABSTRACT
Asthma and COPD are the most common chronic 

lung diseases nowadays. At the Center for Social Disease 
Prevention (CSDP) , patients mainly visit the hospital with 
symptoms of cough, wheezing, chest pain, or difficulty 
breathing; and then are counseled and have had long-term 
treatment management in the community to get good control. 
Being able to manage the patients in the long term effectively, 
CSDP  established the Chronic Lung Diseases Management 
Unit (CMU). The main duties of CMU are management of 
outpatient chronic lung disease with counseling forms 
(telephone and club), outpatient management examination, 
application of respiratory rehabilitation program for 
COPD patients, guideline development, and command of 
downline units. As a result, in 2018,  CMU consulted 1,684 
turns of patients, maintained activities of Asthma / COPD 
clubs, managed outpatient treatment for 1,000 Asthma / 
COPD patients; and 200 COPD patients have been treated 
by the respiratory function recovery program. The unit has 
implemented  standards – of – practice documents of asthma 
and  COPD as a premise for the Practical Approach to Lung 
Health of Ministry of Health
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H3.PP.O6 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng,  đánh giá kết quả điều trị đợt cấp 
hen phế quản mạn nhập viện tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
(Clinical and paraclinical characteristics, evaluation of results of treatment 
asthma exacerbations in patients at Can Tho central general hospital)
Bs.CKII. Trương Thị Diệu

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Hen phế quản là một trong các bệnh hô hấp mạn 

tính có tỷ lệ mắc và tử vong cao. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc 
điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mức độ nặng đợt cấp hen phế quản 
mạn. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng đợt cấp. 
Đánh giá kết quả điều trị đợt cấp hen phế quản mạn theo phác đồ 
GINA cập nhật 2017 ở bệnh nhân đợt cấp hen phế quản mạn nhập 
viện tại khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
năm 2018-2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả 
bệnh nhân bị đợt cấp hen phế quản mạn nhập viện, nghiên cứu mô 
tả cắt ngang, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0. Kết quả: 
triệu chứng lâm sàng khởi phát lúc nhập viện là khó thở với tỷ lệ 
94,5%, 100% bệnh nhân nghe phổi có ran rít, ran ngáy. Độ bão hòa 
oxy máu ngoại vi <90% chiếm tỷ lệ 45,5% và 70,9% bệnh nhân vào 
viện có triệu chứng nhiễm trùng hô hấp. 25,5% bệnh nhân đợt cấp 
hen phế quản mạn có bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi tăng khi 
nhập viện, thể tích khí thở ra tối đa trong giây đầu tiên FEV1 ≤60% 
giá trị dự đoán chiếm tỉ lệ 60,0%. Xquang ngực thẳng có hình ảnh 
giãn phế nang cấp 9,1%, bình thường chiếm 81,8%. Bệnh nhân đợt 
cấp HPQ vào viện có mức độ nặng chiếm tỉ lệ cao nhất 52,7%. Chưa 
ghi nhận mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa mức độ nặng của 
đợt cấp với tuổi, giới, tình trạng hút thuốc lá, tiền sử nhập viện vì 
đợt cấp trong vòng 12 tháng, giảm chức nặng phổi với FEV1<60% 
giá trị dự đoán, tăng bạch cầu ái toan trong máu >3x109/L, nhiễm 
trùng hô hấp cũng chưa ghi nhận liên quan có ý nghĩa thống kê với 
mức độ nặng của đợt cấp. Kết quả chung sau điều trị ra viện ổn 
chiếm 98,2% và nặng xin về 1,2%, số ngày nằm viện trung bình là 
7 ± 5,681. Kết luận: Kết quả điều trị đợt cấp hen phế quản mạn tại 
khoa Hô hấp bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ theo phác đồ 
GINA cập nhật 2017 đạt tỷ lệ ra viện ổn 98,2%.
Từ khóa: Đợt cấp hen phế quản mạn, phác đồ GINA cập nhật 2017.

ABSTRACT
Background: Asthma is one of the chronic respiratory 

diseases with high morbidity and mortality. Objectives: Describe 
clinical and subclinical features, severity of asthma exacerbation. 
Identify some factors associated with asthma  exacerbation 
severity. Assess the results of asthma exacerbation according 
to the updated GINA protocol 2017 in patients admitted to the 
Respiratory Department at Can Tho Central General Hospital 
in 2018-2019. Material and methods: Intervention research 
on all patients with asthma exacerbations to hospitals, data 
analysis using SPSS 18.0 software, data analysis using SPSS 18.0 
software. Results: Shortness of breath is the onset of symptoms 
at hospitalization with 94.5%, 100% of the patients are listened 
with wheezing or snoring. Peripheral blood oxygen saturation 
lower than 90% accounts for 45.5% and 70.9% of patients 
have respiratory infection. Peripheral blood eosinophilia (≥300 
eosinophils/microL) is 25.5%. 60% have forced expiratory 
volume in 1 second less than 60% of predicted. The chest X-rays 
show acute alveolar dilation and normally, accounted for 9.1% 
and 81.8%, respectively. The proportion of severe exacerbated 
asthma is highest with 52.7%. Not statistically significant to 
conclude the difference between  asthma  exacerbation severity 
with age, gender, smoking status, hospitalized for exacerbation in 
the previous 12 month, pulmonary dysfunction with FEV1 <60% 
of predicted value, asthma control status, peripheral blood 
eosinophilia, respiratory infection. The overall result after 
treatment, the number of days the patient was hospitalized was 
7±5.681; good results accounted for 98.2%; 1.2% of them were 
worse. Conclusion: 98.2% patients of asthma exacerbations are 
recovered after treatment.
Keywords: asthma  exacerbation, GINA updated 2017.

H3.PP.07. Nghiên cứu giá trị của cắt lớp vi tính lồng ngực đa dãy đầu thu trên 
bệnh nhân có nốt mờ phổi
Ths. Đoàn Dũng Tiến
H3.PP.O8 Phân tích số liệu quản lý lao, lao/HIV từ thông tin ca bệnh thu dung 
điều trị tại Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 
Bs.CKII. Huỳnh Thị Mỹ Tiên

TÓM TẮT
Trên toàn quốc, đã có nhiều nghiên cứu về thực trạng thu 

dung và điều trị bệnh lao tại một số địa phương. Để có cái nhìn 
tổng quan về kết quả hoạt động phát hiện và điều trị bệnh lao tại 
tỉnh giai đoạn 2011 -2015 làm tiền đề so sánh cho giai đoạn thực 
hiện Chiến lược phòng chống Lao Quốc gia giai đoạn 2016-2010. 
Nghiên cứu thực hiện mô tả tổng quan về tình hình dịch tễ lao tại 
tỉnh   Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015. Đề tài được thực hiện với 2 
mục tiêu: (1) Mô tả tình hình thu dung điều trị bệnh lao, lao/HIV 
tại tỉnh giai đoạn 2011-2015; (2) Mô tả kết quả điều trị lao, hoạt 
động phối hợp điều trị lao/HIV tại tỉnh giai đoạn 2011-2015. Kết 
quả phân tích từ dữ liệu ca bệnh thu dung trong toàn tỉnh gồm 
7065 bệnh nhân lao được phát hiện từ năm 2011 -2015 tại tỉnh 
Vĩnh Long cho thấy tỷ lệ hiện mắc đến năm 2015 là 134/100.000 
dân, tỷ lệ mắc lao ở nam giới cao gấp 3 lần so với nữ giới, chiếm 
đa số ở lứa tuổi lao động từ 25-54, có xu hướng tăng ở nhóm tuổi 
từ 55-64 vào năm 2014, 2015; Tỷ lệ điều trị thành công tất cả thể 
lao ổn định ở mức 93%; Tỷ lệ bệnh nhân lao được tư vấn và xét 
nghiệm HIV là 94%; Tỷ lệ lao trẻ em luôn ở mức thấp <1%, 61,2% 
là lao ngoài phổi.

ABSTRACT
Nationwide, there have been many studies on the situation of 

TB detecting and treatment in some localities. To get an overview 
about the results of TB detection and treatment activities in 
our province from 2011 to 2015 as comparative premise for 
the implementation stage of the National Tuberculosis Control 
Strategy 2016-2020, the study carried out an overview of 
epidemiological situation in Vinh Long province in the period 
of 2011-2015. The project is implemented with 2 goals: (1) 
Describe the situation of TB, TB/ HIV detecting and treatment 
in the province from 2011 to 2015; (2) Describe the results of 
TB treatment, coordinated TB/HIV treatment activities in the 
province from 2011 to 2015. The analysis results from collected 
case data including 7065 tuberculosis patients discovered from 
2011-2015 in Vinh Long province showed that the prevalence 
rate until 2015 was 134 (per 100.000 persons), the incidence 
in men was 3 times greater than in women, the majority in the 
working ages were 25-54 years, it has an increasing trend in the 
age group 55-64 in 2014 and 2015; The successful treatment rate 
for all kind of tuberculosis is stable at 93%; The percentage of TB 
patients who have been consulted and tested for HIV is 94%; The 
prevalence of tuberculosis in children is always low <1%, 61.2% 
is extrapulmonary tuberculosis.
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H3.PP.O9 Các yếu tố nguy cơ kháng Rifampicin trên bệnh nhân lao phổi điều  
trị lại
Ths. Lương Thị Mỹ Linh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề:  Lao tái trị tại Việt Nam chiếm khoảng 10% trong tổng số bệnh nhân lao được quản lý hàng năm, 

tuy nhiên tỷ trọng lao tái trị trong số bệnh nhân lao phổi AFB(+) (trước năm 2015) lên đến 15% [13]. Đây thật sự 
là mối đe dọa cho sự thành công của công tác chống lao tại Việt Nam đặc biệt khi phác đồ sử dụng rifampicin xuyên 
suốt được áp dụng đại trà kể từ năm 2015. Năm 2012, theo WHO thì tỷ lệ hoàn thành điều trị MDR là 50%, 16% tử 
vong, điều trị thất bại 10%. Tỷ lệ điều trị thành công thấp nhất ở khu vực Châu Âu và Đông Nam Á (49%). Tỷ lệ chết 
cao nhất ở Đông Nam Á (21%). Như vậy, lao kháng thuốc hiện nay vẫn còn là mối đe dọa lớn cho công tác điều trị 
và kiểm soát bệnh lao, là vấn đề quan tâm sức khỏe hàng đầu của cộng đồng ở nhiều nước trong đó có Việt Nam. 
Đã có các nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ kháng thuốc như tuổi, giới tính, hút thuốc lá, đái tháo đường, nhiễm 
HIV, tổn thương dạng hang trên x quang ngực, AFB đàm... tuy nhiên chưa có sự thống nhất hoàn toàn giữa các tác 
giả. Chính vì những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm đạt mục tiêu “xác định các yếu tố nguy cơ 
kháng rifampicin trên bệnh nhân lao phổi điều trị lại”. Phương pháp:  Thiết kế nghiên cứu: Bệnh chứng. Nội dung 
nghiên cứu: Một số yếu tố liên quan kháng rifampicin: tuổi (4 nhóm là ≤30 tuổi, 31-45 tuổi, 46-65 tuổi, >60 tuổi), 
tiền sử điều trị lao, số lần điều trị, sử dụng thuốc lá, tiền sử nhiễm HIV, tổn thương trên x quang (dạng và mức độ tổn 
thương) và kết quả soi đàm. Thời gian nghiên cứu: 7/2016-5/2017. Địa điểm: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ.  
Cỡ mẫu: n = 240, α: mức ý nghĩa 5%, 1-β: lực của mẫu 80%. Phương pháp thu thập số liệu: phỏng vấn, quan sát bao 
gồm khám lâm sàng, đọc x quang ngực, tra cứu hồ sơ bệnh án. Xử lý số liệu bằng SPSS 20,0.  Kết quả: Liên quan 
giữa tuổi và kháng rifampicin: Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 31-45 tuổi 
(35,8%) phân bố trong nhóm bệnh và trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (53,3%) phân bố trong nhóm chứng. Nguy 
cơ mắc lao kháng rifampicin giảm dần khi tuổi tăng. Kết quả tương đồng với các tác giả Sreenivas Achuthan Nair 
[12], [11].  Liên quan giữa tiền sử điều trị lao và kháng rifampicin: Tiền sử điều trị lao 2 lần làm tăng nguy cơ 
mắc lao kháng rifampicin lên 7 lần (OR(2 lần điều trị/1 lần điều trị) trên nguy cơ mắc lao kháng rifampicin là 6,8 
với p<0,01. Đồngu thận với tác giả Muluken Dessalegn [9].  Liên quan giữa nguy cơ mắc lao kháng rifampicin 
của lao thất bại, bỏ trị và lao tái phát: Tỷ lệ lao tái phát, thất bại điều trị và bỏ trị ở nhóm bệnh lần lượt là 81,7%, 
12,9% ở nhóm chứng lần lượt là 92,5%, 7,5%. OR(thất bại, bỏ trị/tái phát) trên nguy cơ mắc lao kháng rifampicin 
là 2,77 (KTC 95% 1,218-6,289, p=0,012). Nghiên cứu của M.S. Sander và cộng sự cho thấy lao thất bại điều trị làm 
tăng nguy cơ đa kháng thuốc lên 10 lần [8]. Nghiên cứu của Kedir Abdella lao thất bại và bỏ trị làm tăng nguy cơ 
kháng rifampicin lên gấp 3 lần [7]. Liên quan giữa tình trạng hút thuốc và kháng rifampicin: Kết quả nghiên 
cứu không tìm thấy mối liên quan. Tuy nhiên theo Noorsuzana Mohd Shariff cho thấy khi tăng thời gian hút thuốc lá 
lên 1 năm sẽ làm tăng nguy cơ mắc lao đa kháng lên 1 đơn vị (OR=1,08, KTC 95% 1,02-1,14), hút thuốc lá thụ động 
làm giảm 75% nguy cơ phát triển thành lao đa kháng (OR=0,25, KTC 95% 0,07-0,87) [10]. Liên quan giữa tiền sử 
nhiễm HIV và kháng rifampicin: Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm bệnh là 1,7% và 4,2% ở nhóm chứng. OR (nhiễm HIV/
không kèm HIV) trên nguy cơ mắc lao kháng rifampicin là 0,39 (KTC 95%  0,074-2,05) với p=0,446. Kết quả của 
chúng tôi khác với các nghiên cứu của Abdulhalik Workicho (nhiễm HIV làm tăng nguy cơ mắc lao đa kháng thuốc 
7 lần, p=0,001)[4]. Trong nghiên cứu của Muluken Dessalegn, nhiễm HIV làm giảm nguy cơ mắc lao đa kháng thuốc 
với cOR=0,65, KTC 95% 0,01-0,28, p<0,001 [9]. Trong nghiên cứu của Omar Salad Elmi cũng cho thấy nhiễm HIV 
làm giảm nguy cơ mắc lao đa kháng thuốc cOR=0,22, KTC 95% 0,08-0,61, p=0,001 [11]. Nghiên cứu này chưa tìm 
thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhiễm HIV và nguy cơ mắc lao kháng rifampicin.
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Hội trường 4: THẦN KINH – CẤP CỨU – THẬN NIỆU
Hall 4 (H4.): NEUROLOGY – EMERGENCY – URONEPHROLOGY

Địa điểm: GĐ3/RD
Location: LR3/OSP

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT CÁC VẤN ĐỀ THẦN KINH”
SESSION 1 (S1.): CME “UPDATE ON NEUROLOGY ISSUES”
Chủ tọa/Chairmen: Prof. Jallon Pierre, PGs.Ts. Vũ Anh Nhị, Bs.CKII. Lê Minh

PHIÊN 2: THẦN KINH
SESSION 2 (S2.): NEUROLOGY
Chủ tọa/Chairmen: Bs.CKII. Nguyễn Văn Khoe, Ts. Trần Chí Cường, Ts. Lê Văn Minh

PHIÊN 3: HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ THẬN NIỆU
SESSION 3 (S3.): INTENSIVE CARE, EMERGENCY, URONEPHROLOGY 
Chủ tọa/Chairmen: Ts. Nguyễn Như Nghĩa, Ts. Võ Minh Phương, Bs.CKII. Dương Thiện Phước

BÁO CÁO POSTER
POSTER PRESENTATION (PP.)

H4.S1.O1. Cá nhân hóa điều trị Parkinson
(Personalized Medicine in Parkinson’s Disease therapy)
Ts. Trần Ngọc Tài

TÓM TẮT
Bệnh Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển, 

đặc trưng bởi sự thoái hóa tế bào dopaminergic ở phần đặc 
chất đen và kết hợp với sự hiện diện thể vùi trong bào tương 
của chúng. Biểu hiện lâm sàng kinh điển bao gồm run khi nghỉ, 
đơ cứng, chậm vận động và mất ổn định tư thế. Liệu pháp thay 
thế Dopamine và đặc biệt là levodopa giúp cải thiện các triệu 
chứng vận động của bệnh Parkinson. Mặc dù levodopa giúp cải 
thiện rất tốt các triệu chứng của bệnh Parkinson, nó có thể gây 
ra các biến chứng vận động sau một thời gian sử dụng. Hơn 
nữa, bệnh Parkinson hiện được xem là một tổng thể bệnh ảnh 
hưởng lên nhiều hệ thống, liên quan với nhiều chất dẫn truyền 
thần kinh và có tính di truyên nhiều gen. Do đó, điều trị thay thế 
dopamine có thể là không đủ, và không thể có một phương thức 
điều trị nào áp dụng chung cho tất cả bệnh nhân. Xem xét đến 
nhu cầu của từng cá nhân cụ thể và từng kiểu hình lâm sàng 
của họ trước khi điều trị là cơ sở của y học cá nhân hóa. Trong 
bệnh Parkinson, điều trị cần được xem xét dựa trên đặc tính 
riêng của từng nhóm người bệnh Parkinson cả về hiệu quả và 
tác dụng phụ cũng như lối sống, yếu tố di truyền, tính cách và 
dược lý di truyền.
Từ khóa: Bệnh Parkinson; Dopamine; Levodopa.

ABSTRACT
Parkinson’s disease (PD) is a progressive, 

neurodegenerative disorder characterized by dopaminergic 
cell degeneration in the substantia nigra pars compacta 
and associated with intracytoplasmic Lewy body inclusions. 
Clinical manifestations include resting tremor, rigidity, 
bradykinesia, and postural instability. Dopamine replacement 
therapy (DRT) and in particular levodopa has the ability to 
improve the motor symptoms of PD. Although levodopa 
improved symptoms of Parkinsonism with a dose-related 
response, it was found to induce motor complications after 
a period of chronic use. In addition, PD is now recognized as 
a multisystem, multi-neurotransmitter dysfunction-related 
heterogeneous disorder. Therefore, DRT may not be sufficient, 
and that is, a treatment that is not universally applicable to all 
patients. Personalized medicine is consideration of clinical 
phenotype and needs of each patient before the treatment. 
In PD, treatment should be considered based on the specific 
characteristics of each subgroup of Parkinson’s patients both 
in terms of effectiveness and side effects as well as lifestyle, 
genetic factors, personality and genetic pharmacology.
Keywords: Parkinson; Dopamine; Levodopa.
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H4.S1.O2. Không phải mọi co giật đều là động kinh.
(Epileptic seizures and non-epileptic seizures: beware the traps!)
Prof. Jallon Pierre

TÓM TẮT
Chẩn đoán động kinh đôi khi khá khó khăn và dễ nhầm lẫn, 

bởi vì bệnh nhân và gia đình họ có thể không mô tả chính xác 
biểu hiện của cơn. Sự khó khăn và nhầm lẫn này có thể giải 
thích tại sao các cơn co giật không phải động kinh có chiếm 
đến 10-20% những trường hợp được cho là động kinh kháng 
trị. Đa số các chẩn đoán nhầm liên quan đến cơn ngất có co 
giật và thường hơn ở các cơn co giật căn nguyên tâm thần 
không phải động kinh (NEPS). Chẩn đoán có thể trở nên rất 
khó khăn bởi vì 5-20% các bệnh nhân thật sự bị động kinh có 
thể có thêm NEPS và 10-50% bệnh nhân bị NEPS cũng có động 
kinh thật sự. Trong mọi trường hợp nghi ngờ chẩn đoán, thăm 
khám lâm sàng kĩ lưỡng và phân tích một số triệu chứng đặc 
biệt là những triệu chứng mà nhờ đó giúp cho ta có chẩn đoán 
đúng. Dù sao đi nữa thì kĩ thuật nhạy nhất là điện não video 
trong vòng ít nhất vài giờ hoặc kéo dài trong giấc ngủ ở những 
trường hợp co giật về đêm. Ghi nhớ chính: trong tình huống 
chưa chắc chắn về chẩn đoán động kinh thì không bao giờ cho 
thuốc chống động kinh.

ABSTRACT
The diagnosis of epilepsy sometimes is quite difficult and 

misleading, because the patient and/or the family could not 
report the exact critical symptomatology. This situation is 
frequent and could explain that non epileptic seizures could 
represent 10-20% of so called pharmacoresistant epilepsies.
The most frequent misdiagnosis is involved with convulsive 
syncope and moreover non epileptic psychogenic seizures 
(NEPS). The situation can be very complex as 5-20% of 
patients with true epilepsy could present also NEPS and  
10-50% of patients with NEPS have also true epileptic seizures.
In any case of doubt diagnosis, it is very important to  
(re-) examine the clinical context and analyse some specific 
symptoms which must help to get the good diagnosis. 
Anyway the most sensible test is the video EEG during a 
minimum of a couple of hours or prolonged sleep EEG in case 
of nocturnal seizures. Main home message: In the event of 
any uncertaintity about the diagnosis of epileptic seizures, 
never put in place an antiepileptic treatment.

H4.S1.O3. Chẩn đoán và điều trị bệnh Wilson năm 2019.
Bs.CKII. Lê Minh

H4.S1.O3. Điều trị phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ.
PGs.Ts. Vũ Anh Nhị

H4.S1.O5. Điều trị hiệu quả Alzheimer.
(Effective therapy on Alzheimer’s disease)
Ts. Trần Công Thắng

TÓM TẮT
Bệnh Alzheimer là bệnh lý thoái hóa thần kinh trung 

ương với sinh bệnh học chính là mảng thoái hóa Amyloid 
được tạo thành bởi sự tích tụ amyloid-ß (Aß) và đám rối 
vi sợi thần kinh do tích tụ protein Tau phosphoryl hóa quá 
mức. Các nghiên cứu điều trị bệnh hiện nay tập trung vào 
tăng dẫn truyền thần kinh và ngăn chặn sự hình thành các 
sản phẩm thoái hóa để bảo vệ tế bào thần kinh, bao gồm: 
tác động lên các chất dẫn truyền thần kinh, ức chế các men 
sinh ra sản phẩm thoái hóa, chống viêm, điều hòa miễn dịch, 
chống oxi hóa,… Tuy nhiên kết quả điều trị vẫn không đạt 
hiệu quả. Việc điều trị hiệu quả cần tập trung vào điều trị 
đa mục tiêu. Cần nhận biết bệnh sớm, ngăn chặn các yếu 
tố nguy cơ, dùng thuốc đa tác dụng và kết hợp với các liệu 
pháp không dùng thuốc như hoạt động nhận thức, kích 
thích nhận thức, y học cổ truyền, và hỗ trợ người chăm sóc 
trong điều trị bệnh Alzheimer. Tất cả chung mục đích làm 
chậm xuất hiện và tiến triển bệnh, cũng như giảm gánh 
nặng cho người chăm sóc.
Từ khóa: Bệnh Alzheimer; Thoái hóa thần kinh; Điều trị; 
Thuốc

ABSTRACT
Alzheimer ‘s disease (AD) is a neurodegenerative disease 

with two primary neuropathologies in the brain, including 
amyloid plaques formation comprising accumulated 
amyloid-ß (Aß) and neurofibrillary tangles (NFTs) formed by 
accumulation of hyperphosphorylated Tau protein. Several 
approaches to AD treatment have been tested in clinical 
trials, including agonists and antagonists of neurotransmitter 
receptors, ß-secretase or ɣ- secretase inhibitors, therapies 
targeting ßA clearance, prevention of ßA accumulation, 
modulation of phosphorylation and clearance of Tau protein, 
as well as anti-inflammation compounds and multiple 
immunotherapy agents directed against ßA and tau. However, 
all of them remain an unmet therapeutic need. Combination 
treatments with multiple targets may potentially lead to 
effective therapies. It is including early awareness of AD, 
reducing risk factors, cooperating pharmacologic and non-
pharmacologic therapy and supporting the caregivers. 
The aim of therapy is to achieve improvement of clinical 
symptoms and reduce the burden for caregivers.
Keywords: Alzheimer; Neurodegenerative; Therapy; Drugs
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H4.S2.O1. Cập nhật xử trí can thiệp nội mạch trong đột quỵ cấp.
Ts. Trần Chí Cường

H4.S2.O2. Chẩn đoán và điều trị huyết khối tĩnh mạch nội sọ theo y học chứng cứ
Ts. Lê Văn Minh

H4.S2.O3. Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch lấy huyết khối động mạch não trong 
điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp.
(Endovascular intervention for acute ischemic stroke: a review of recent trial in Can Tho 
University of Medicine and Pharmacy Hospital)
Ts. Nguyễn Vũ Đằng

ABSTRACT
Introduction: Acute cerebral ischemic stroke is a severe condition with high rate of mortality and morbidity. 

Treatment for ischemic stroke could be intravenous thrombolysis or catheter-based revascularization. In many 
institutes, intravenous thrombolysis was used regularly for the ischemic stroke patients who come to the hospital 
within 3 hours since the onset. In other big institutes, endovascular revascularization including mechanical 
thrombectomy with or without intra-arterial thrombolysis, angioplasty with or without stenting has been 
increasingly used as one of the treatments for cerebral thromboembolism. In this article, we are reporting our 
outcomes of endovascular intervention as a treatment for ischemic stroke with catheter based thrombectomy, 
angioplasty and stenting. Method and subjects:  All cerebral ischemic stroke patients who came to Cantho medical 
university hospital within 8 hours from the first symptom would be included. National institute of health stroke 
(NIHSS) scale were used for stroke grading which should be 10 or above. Diagnoses were confirmed by plain 
computed tomography (CT) of brain, cerebral computed tomography angiography (CTA) or magnetic resonance 
imaging (MRI) of the brain. Routine biochemical pre-op investigations were conducted and the patients were 
screened for comorbidities. Cerebral angiography would be indicated when CT angiography showed occlusion at 
carotid artery, M1 middle cerebral arteries and basilar arteries. Vascularization procedure would be performed 
with Penumbra thrombus aspiration system. In cases that needed angioplasty and stenting, Gateway and Saphire 
balloons were used for vessel dilation. Wingspan and carotid wallstent were used for intra and extracranial 
stenoses respectively. Post-procedure cares were conducted with combination of anesthesiology department, 
endovascular intervention team and medical physicians for at least 2 weeks. Results: A total of 28 patients were 
recruited from 1st January 2016 to 30th of March 2017 (15 months). Male to female ratio were 1.54:1(17/11). Ages 
ranged from 38 to 90 (mean 64). NIHSS score ranged from 10-25. 100% (28/28) of patients had comorbidities 
with hypertension (23/28), diabetes (6/28), atrial fibrillation (13/28), mitral valve stenosis and insufficiency 
(1/28). 22/28 patients had cerebral arterial occlusion due to thrombus. Among these 22 thromboembolism 
cases, 2 patients had ICA origin stenosis and tandem thrombus occlusion at the MCA which were successful 
revascularized with thrombectomy at the MCA and stenting at the ICA stenosis. 1 patient had MCA occlusion 
with thrombus over stenosis at left proximal MCA which was revascularized with thrombectomy, angioplasty 
and stenting. The other 19 patients with thrombotic occlusion were experienced catheter based thrombectomy 
and we successfully restored blood flow for 14 patients with TICI from 2B or above. 3 other patients had severe 
internal carotid artery stenosis (>70% of the lumen) at the origins which were successful in angioplasty and 
stenting. 3 other patients had severe stenosis of intracranial ICA which was successfully dilated by ballooning 
angioplasty without stenting. The total technical successful rates for all procedures were 23/28 (82%) with 
TICI (thrombolysis in cerebral infarction) perfusion scale rates of grade 2B to grade 3. 05 patients had not been 
revascularied successfully (TICI from 2a to below) due to vessel tortuosity and unable to advance the catheters 
to the occlusion sites. Among 5 patients with unsuccessful procedures, 2 had survived and had hemiparesis and 
3 patients were dead. Among the patients with successful revascularization, 3 were dead (1 patient were dead 
due to aspiration pneumonia. 2 patients with multiple comorbidities of diabetes and hypertension were dead 
due to progressive cerebral edema). 20/28 patients (71.4%) with successful revascularization had remarkably 
recovered in muscle movement, language and cognition after 2 weeks to 2 months. 
Key words: acute ischemic stroke, IV rTPA, intra-arterial thrombolysis, catheter-based thrombectomy, intra and 
extracranial, angioplasty and stenting.
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H4.S2.O4. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị đột quỵ ở Việt Nam.
Ths. Huỳnh Tuấn Anh

H4.S2.O5. Nghiên cứu tình hình và đặc điểm lâm sàng đau mới khởi phát sau đột quỵ
Ths. Nguyễn Hải Hà

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đau sau đột quỵ là một biến chứng phổ biến 

nhưng thường bị bỏ qua, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng 
cuộc sống. Đau sau đột quỵ biểu hiện theo nhiều dạng, tỉ lệ 
đau ước tính đa dạng, khác nhau giữa các nghiên cứu. Mục 
tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ của đau mới khởi phát và 
mô tả đặc điểm lâm sàng của từng loại đau mới khởi phát 
trong tuần đầu sau đột quỵ. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 251 bệnh nhân 
đột quỵ lần đầu nhập viện tại khoa Nội thần kinh, Bệnh 
viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ 2/2019 đến 6/2019. 
Kết quả: 36,7% trong 251 bệnh nhân ghi nhận có đau mới 
khởi phát trong 7 ngày đầu sau đột quỵ, đau đầu 31,5%, 
đau vai 4,4%, đau khớp khác 4,4%, đau trung ương sau đột 
quỵ 3,6%. Nhiều hơn một loại đau sau.gặp ở 6% bệnh nhân. 
Phần lớn bệnh nhân đau mức độ trung bình. 94,6% bệnh 
được điều trị thuốc giảm đau. 
Từ khóa: đau sau đột quỵ, đau đầu, đau vai, đau trung 
ương sau đột quỵ. 

ABSTRACT
Background: Post-stroke pain is a common 

complication, but it is often negleted, significantly impacts 
on the quality of life. Post-stroke pain manifests in various 
ways and the estimated prevalence vary widely among 
studies. Objectives: To determine the proportion of new 
onset pain and describe the clinical characteristics of 
each type of new onset pain in the first week post-stroke. 
Materials and methods: A cross-sectional descriptive 
study in 251 patients with first-ever stroke to Neurology 
Department of Can Tho Central General Hospital from 
2/2019 to 6/2019. Results: 36.7% of 153 patients 
experienced new onset pain in the first week post-stroke, 
headache 31.5%, shoulder pain 4.4%, other joint pain 
4.4%, central post-stroke pain 3.6%. More than one pain 
type was reported by 6% of the patients. Majority of 
patients experienced moderate pain. 94.6% of patients 
received pain medication. 
Keywords: Post-stroke pain, headache, shoulder pain, 
central post-stroke pain

H4.S3.O1. Mô hình tiên lượng tử vong bệnh lý Nội khoa tại khoa cấp cứu.
Development and validation of a prognostic model for predicting 30-day mortality risk 
in medical patients in emergency department (ED)
Ts. Hà Tấn Đức

TÓM TẮT
Mục tiêu chính là xây dựng và thẩm định mô hình tiên 

lượng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân nội khoa tại khoa cấp cứu. 
Nghiên cứu thu thập 1765 bệnh nhân ở giai đoạn xây dựng 
mô hình và 1728 bệnh nhân ở giai đoạn thẩm định mô hình. 
Kết cục quan tâm là tử vong trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhập viện. Các yếu tố nguy cơ tiềm năng bao gồm đặc điểm 
lâm sàng, dấu hiệu sinh tồn, và các xét nghiệm thường quy. 
Mô hình tiên lượng tối ưu được chọn lựa bằng phương pháp 
Bayesian Model Averaging. Các yếu tố nguy cơ độc lập của tử 
vong được phân tích bằng phương pháp hồi quy Cox. Ở giai 
đoạn xây dựng mô hình, tần suất tử vong 30 ngày là 9.8%, và 
các yếu tố là nguy cơ độc lập của tử vong bao gồm: Giới nam, 
tăng nhịp thở và urea huyết thanh, giảm bão hòa oxy ngoại 
biên và albumin huyết thanh, giảm điểm Glasgow, ngày khởi 
phát bệnh kéo dài, và bệnh có chỉ định điều trị tại khoa hồi sức 
cấp cứu. Diện tích dưới đường cong ROC khi xây dựng mô hình 
là 0.871 (KTC95%: 0.844-0.898), và khi thẩm định mô hình là 
0.783 (KTC95%: 0.743-0.823). Phân tích khả năng hiệu chuẩn 
thấy có sự tương quan tốt giữa nguy cơ tử vong tiên lượng và 
nguy cơ tử vong quan sát khi thẩm định mô hình. Nghiên cứu 
của chúng tôi cho thấy nguy cơ tử vong ở bệnh nhân nội khoa 
cấp cứu có thể được tiên lượng bằng cách sử dụng các dấu hiệu 
lâm sàng và xét nghiệm thường quy.
Từ khóa: khoa cấp cứu, mô hình tiên lượng, bệnh nặng, dấu 
hiệu sinh tồn.

ABSTRACT
The primary aim of this prospective study is to develop 

and validate a new prognostic model for predicting the risk 
of mortality in Emergency Department (ED) patients. The 
study involved 1765 patients in the development cohort 
and 1728 in the validation cohort. The main outcome was 
mortality up to 30 days after admission. Potential risk factors 
included clinical characteristics, vital signs, and routine 
haematological and biochemistry tests. The Bayesian Model 
Averaging method within the Cox’s regression model was 
used to identify independent risk factors for mortality. In 
the development cohort, the incidence of 30-day mortality 
was 9.8%, and the following factors were associated with a 
greater risk of mortality: male gender, increased respiratory 
rate and serum urea, decreased peripheral oxygen saturation 
and serum albumin, lower Glasgow Coma Score, duration of 
illness and admission to intensive care unit. The area under 
the receiver operating characteristic curve for the model 
with the listed factors was 0.871 (95%CI, 0.844-0.898) in 
the development cohort and 0.783 (95%CI, 0.743-0.823) 
in the validation cohort. Calibration analysis found a close 
agreement between predicted and observed mortality risk. 
We conclude that the risk of mortality among ED patients 
could be accurately predicted by using common clinical signs 
and biochemical tests.
Key words: Emergency Department, prognostic model, 
critically ill, vital signs.
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H4.S3.O2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả bổ 
sung glucocorticoid ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn có suy thượng thận cấp tại 
khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
(Serum cortisol and outcome of patients with septic shock related to relative 
adrenal insufficiency treated by glucocorticoid at ICU Department in Can Tho 
Central General Hospital)
Ths. Đoàn Đức Nhân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Sốc nhiễm khuẩn là tình trạng nguy 

hiểm, đe dọa tính mạng. Nếu bệnh nhân có suy thượng 
thận cấp, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn. Việc 
chẩn đoán được tình trạng suy thượng thận cấp và kịp 
thời bổ sung glucocorticoid có thể đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình điều trị. Mục tiêu: Xác định mối 
liên quan giữa nồng độ cortisol máu của bệnh nhân sốc 
nhiễm khuẩn có suy thượng thận cấp với mức độ nặng 
của bệnh theo thang điểm SOFA và thang điểm APACHE 
II. Đánh giá hiệu quả của việc bổ sung glucocorticoid 
trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn có suy thượng thận 
cấp.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt 
ngang trên 86 bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn 
có suy thượng thận cấp và được bổ sung glucocorticoid tại 
khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung 
ương Cần Thơ từ 05/2017 đến tháng 04/2019. Kết quả: 
Tỉ lệ nữ/nam là 1,1/1. Tuổi trung bình là 67,50±13,94. 
Nồng độ cortisol máu trung bình là 13,63±12,62µg/dl. 
Tỉ lệ <15µg/dl là 57% và ≥15µg/dl là 43%. Không ghi 
nhận sự khác biệt về nồng độ cortisol máu theo giới 
(p=0,854) và theo độ tuổi (p=0,296). Cortisol máu có sự 
tương quan với thang điểm SOFA với r=0,369 và p<0,001. 
Chưa ghi nhận mối tương quan giữa cortisol máu và 
thang điểm APACHE II với p=0,072. Tỉ lệ bệnh nặng khi 
đã bổ sung hydrocortison là 73,3%. Không có mối liên 
quan giữa cortisol máu và kết quả điều trị 9p=0,674). Có 
mối liên quan giữa mức độ nặng theo thang điểm SOFA 
và APACHE II (p=0,000). Kết luận: Cortisol máu tương 
quan với điểm SOFA. Tỉ lệ bệnh nhân được điều trị bằng 
hydrocortison diễn tiến nặng còn cao. Không có sự liên 
quan giữa cortisol máu và kết quả điều trị.
Từ khóa: sốc nhiễm khuẩn, suy thượng thận cấp, 
hydrocortison.

ABSTRACT
Background: Septic shock is a critical condition 

which may threaten life. In case of relative adrenal 
insufficiency (RAI), treatment would be more 
complicated. Diagnosing of RAI and opportune 
intervention with glucocorticoid may occupy an 
imperative task during treatment. Objectives: To 
investigate correlation between serum cortisol and the 
severity levels on SOFA, APACHE II scale in patients with 
septic shock related to RAI. To evaluate the outcome 
of patients treated by hydrocortison. Materials and 
methods: A cross-sectional descriptive study in 86 
patients diagnosed of septic shock related to RAI and 
treated with hydrocortison at ICU Department in Can 
Tho Central General Hospital. Results: Ratio of female/
male was 1.1/1. Mean age was 67.50±13.94. Mean 
serum cortisol was 13.63±12.62µg/dl. Patients with 
serum cortisol <15µg/dl was 57% and ones with that 
≥15µg/dl was 43%. There was no significant difference 
in serum cortisol related by sex (p=0.854) and age 
(p=0.296). Study has shown the positive significant 
correlations between serum cortisol and SOFA scale 
(r=0.369 and p<0.001). Serum cortisol did not correlate 
with APACHE II scale (p=0.072). Patients with severe 
status after being treated by hydrocortison were 73.3%. 
Serum cortisol of the improved group and severe one 
was not significantly different (p=0.674). The severity 
status significantly correlated with SOFA and APACHE II 
(p=0.000). Conclusion: Serum cortisol correlated with 
SOFA scale. Patients who developed worse after being 
treated with hydrocortisone occupied a considerable 
proportion. Serum cortisol did not make an impact on 
the outcome.
Key words: septic shock, relative adrenal insufficiency 
(RAI), hydrocortison.

H4.S3.O3. Dấu ấn sinh học - Hướng kiểm soát miễn dịch trong ghép thận.
Ts. Trần Thái Thanh Tâm

H4.S3.O4. Bệnh thận đái tháo đường: cập nhật chẩn đoán và điều trị.
Ts. Nguyễn Như Nghĩa
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H4.S3.O5. Kết quả điều trị choáng nhiễm trùng và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện 
ĐKTƯ Cần Thơ năm 2016 – 2018.
(Septic shock outcome and mortality risk factors in Can Tho Central General Hospital in 
2016 - 2018)
Ths. Trần Nguyễn Trọng Phú

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Choáng nhiễm trùng là một bệnh lí cấp cứu 

nặng, tỉ lệ tử vong cao, việc tìm hiểu các yếu tố liên quan kết 
quả điều trị có thể giúp cải thiện tiên lượng. Mục tiêu nghiên 
cứu: khảo sát tỉ lệ tử vong bệnh nhân choáng nhiễm trùng và 
tìm hiểu các yếu tố nguy cơ tử vong. Đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu: Bệnh nhân choáng nhiễm trùng chẩn đoán theo 
tiêu chuẩn Sepsis-3 được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực –  
chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ tháng 
5 năm 2016 đến tháng 5 năm 2018. Thiết kế nghiên cứu: cắt 
ngang có phân tích. Kết quả: Có 150 bệnh nhân choáng nhiễm 
trùng được đưa vào nhóm nghiên cứu. 71,3% bệnh nhân trên 
60 tuổi và 54% là nam giới. Tuổi trung bình là 68,5 ± 15,52 
tuổi. Tỷ lệ tử vong là 62% và 17,3% bệnh nhân đã tử vong 
trong vòng 24 giờ sau khi được chẩn đoán bị choáng nhiễm 
trùng. Thời gian điều trị trung bình tại ICU là 4 ngày. Điểm 
trung bình ban đầu của SOFA và APACHE II cao hơn đáng kể 
trong nhóm tử vong. Bệnh nhân choáng nhiễm trùng với bệnh 
đi kèm có nguy cơ tử vong cao hơn so với những bệnh nhân 
không mắc bệnh (OR 2,9; 95% CI 1,116-7,700). Bệnh nhân 
nhiễm trùng bệnh viện có nguy cơ tử vong cao hơn (OR 7,8; 
95% CI 3,3-18,2). Choáng nhiễm trùng do viêm phổi có nguy 
cơ tử vong cao hơn so với những người có nguyên nhân khác 
(OR 5,2; 95% CI 2,4-11,0) 
Từ khóa: suy thận mạn, suy hô hấp

ABSTRACT
Background: Septic shock is a life-threatening condition, 

knowing of the mortality risk factors may improve prognosis. 
Objectives: to evaluate the mortality rate of septic shock 
patients and to figure out the associated risk factors for 
death. Subjects and methods: adult patients diagnosed with 
septic shock using Sepsis 3 criteria admitted at the Intensive 
care unit of Can Tho Central General Hospital from  May 
2016 to May 2018. Study design: analytical cross-sectional 
study. Results: A total of 150 patients with septic shock 
were enrolled in the study. 71,3% septic shock occurred in 
over 60-year-old individuals and 54% were men. The mean 
age was 68,5±15,52 years. The mortality rate was 62% and 
17,3% of patients died within 24 hours after being diagnosed 
with septic shock. The median length of  ICU stay was 4 days. 
The initial mean Sequential Organ Failure Assessment Score 
(SOFA) and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
II (APACHE II) Score were significantly higher in the death 
group. Septic shock patients with comorbidities had a higher 
mortality risk compared to those without comorbidity (OR 
2,9; 95% CI 1,116-7,700). Patients who developed septic 
shock in the hospital were at greater death risk (OR 7,8; 
95% CI 3,3-18,2). Septic shock due to pneumonia had higher 
mortality risk compared to those with other causes (OR 5,2; 
95% CI 2,4-11,0).  
Keyword: septic shock, outcome, risk factors, Vietnam. 

H4.S3.O6. Khảo sát tình hình tổn thương thận cấp ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại 
bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2017 – 2019
(Investigation on acute kidney inhury in septic shock patients at Can Tho Central General hospital)
Ths. Hà Ngọc Diễm

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tổn thương thận cấp là một tiến triển 

thường gặp của nhiễm khuẩn huyết. Ở Việt Nam, tổn 
thương thận cấp trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết 
và sốc nhiễm khuẩn chưa có nhiều nghiên cứu. Mục 
tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ, giai đoạn và các yếu tố 
liên quan tổn thương thận cấp trên bệnh nhân sốc nhiễm 
khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 
2017–2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Thực hiện nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 139 bệnh nhân 
sốc nhiễm khuẩn điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa 
Trung ương Cần Thơ từ năm 2017-2019. Xác định tỷ lệ 
và các yếu tố liên quan về tuổi, giới, APACHE II và lactate 
máu. Kết quả: Tỷ lệ tổn thương thận cấp ở bệnh nhân sốc 
nhiễm khuẩn là 71,2%, trong đó tổn thương thận cấp giai 
đoạn muộn (2 và 3) chiếm tỷ lệ 53,5%. Bệnh nhân có điểm 
APACHE II ≥ 25 nguy cơ tổn thương thận cấp tăng 5,4 lần 
(p = 0,001); nhóm bệnh nhân có lactate máu > 5 mmol/l 
nguy cơ tổn thương thận cấp cao gấp 4,1 lần so với nhóm 
lactate máu ≤ 5 mmol/l (p=0,001). Từ khóa: tổn thương 
thận cấp, sốc nhiễm khuẩn, yếu tố liên quan.

ABSTRACT
Background: Acute kidney injury (AKI) is a common 

source of morbidity in sepsis. In Vietnam, there have not 
been many studies conducted on acute kidney injury in 
sepsis and septic shock patients. Objectives: Determine the 
incidence, stage and risk factors of acute kidney injury in 
septic shock patients at The CanTho Central Genreral hospital 
2017-2019. Materials and methods: A descriptive cross-
sectional study on 139 septic shock patients treated at the 
CanTho Central General hospital is conducted from 2017 
to 2019. Determine the incidence and risk factors as age, 
gender, APACHE II and blood lactate. Results: Acute kidney 
injury occurred in patients with septic shock was 71.2% in 
which stage II and stage III of acute kidney injury accounted 
for 53.5%. The risk of acute kidney injury  in patients with 
APACHE II score ≥ 25 increased by 5.4 times (p=0.001); the 
risk of acute kidney injury in group patients with blood lactate 
> 5 mmol/l is 4.1 times higher than that of the ones with blood 
lactate ≤ 5 mmol/l (p=0.001). 
Keywords: acute kidney injury, septic shock, related factors.
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H4.PP.01. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tiêm methylprednisolone acetate 
ngoài màng cứng trong điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.
Ts. Lê Văn Minh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) cột sống thắt lưng (CSTL) chiếm phần lớn các trường hợp đau thắt lưng và 

đau thần kinh tọa. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị nhưng chi phí cao và đòi hỏi kỹ thuật cao. Phương pháp tiêm 
methylprednisolon được nghiên cứu áp dụng nhiều nơi trên thế giới cho thấy hiệu quả rất cao trong điều trị thoát vị đĩa 
đệm cột sống lưng nhưng tại Việt Nam rất ít nơi triển khai kỹ thuật này. Mục tiêu: Xác định được những yếu tố nguy cơ 
gây thoát vị đĩa đệm để có chiến lược điều trị và dự phòng sớm cho bệnh nhân, đánh giá tính hiệu quả và an toàn của kỹ 
thuật tiêm methylprednisolon acetate. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 bệnh nhân 
được chẩn đoán TVĐĐ CSTL điều trị bằng phương pháp tiêm methylprednisolon acetate ngoài màng cứng tại Bệnh viện 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả và kết luận: Một số yếu tố nguy cơ: tuổi từ 40 trở lên chiếm tỉ lệ rất cao 90%; 
hút thuốc lá chiếm 33%, nghề nghiệp nguy cơ cao như lao động nặng, làm việc văn phòng chiếm 55%, thừa cân và béo phì 
chiếm 44%. Sau một ngày điều trị bệnh nhân tốt và trung bình chiếm tỉ lệ 85%, không tốt 15%; sau 30 ngày điều trị 70% 
bệnh nhân hết đau hoàn toàn, 25% bệnh nhân có cải thiện giảm đau và 5% không cải thiện. Khi đánh giá mức độ giảm đau 
dựa trên thang điểm VAS, sau khi can thiệp điều trị 70% bệnh nhân hết đau hoàn toàn, 20% còn đau nhẹ, 8% đau trung 
bình và 2% đau nặng. Sự khác biệt so với trước khi điều trị có ý nghĩa thống kê. Có hai trường hợp bệnh nhân bị tụt huyết 
áp sau khi tiêm thuốc nhưng sau đó được phục hồi huyết áp hoàn toàn sau 2 ngày điều trị.

H4.PP.02. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố nguy cơ và kết quả  
điều trị rối loạn nhận thức bằng donepezil ở bệnh nhân nhồi máu não.
Bs.CKII. Nguyễn Thiên Trang

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Suy giảm nhận thức sau nhồi máu não (NMN) là bệnh lý thường gặp. Điều trị phục hồi chức năng 

nhận thức sau NMN giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội. Mục tiêu: 
Mô tả đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố nguy cơ của bệnh nhân NMN có suy giảm nhận thức; đánh giá kết quả điều 
trị rối loạn nhận thức bằng donepezil ở bệnh nhân NMN; tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới kết quả điều trị rối loạn 
nhận thức ở bệnh nhân NMN. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 104 bệnh nhân ≥ 18 tuổi 
được chẩn đoán xác định nhồi máu não và có điểm MMSE ≤ 26 điểm nhập viện điều trị tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ  
từ tháng 03/2018 đến 06/2019. Kết quả và kết luận: Trong các yếu tố nguy cơ của rối loạn nhận thức có thể phân 
ra thành yếu tố nguy cơ độc lập như tăng huyết áp, rung nhĩ và hút thuốc lá; yếu tố nguy cơ thúc đẩy như rối loạn 
lipid máu; yếu tố nguy có phối hợp như đái tháo đường. Điều trị rối loạn nhận thức bằng Donepezil cho thấy hiệu 
quả làm tăng cải thiện chức năng nhận thức. Bên cạnh đó, thuốc Donepezil tương đối an toàn khi sử dụng. Các tác 
dụng phụ ghi nhận được là buồn nôn, tiêu chảy và chán ăn với tỷ lệ rất thấp. Tỷ lệ cải thiện nhận thức sau điều trị 
có khác biệt theo học vấn, dạng tổn thương não và mức độ đột quỵ lúc vào viện.

H4.PP.03. Tăng đường huyết phản ứng trên bệnh nhân nguy kịch.
Ths. Phan Thị Cẩm Hằng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tăng đường huyết phản ứng là một rối loạn thường xảy ra ở bệnh nhân nguy kịch. Việc kiểm soát 

đường huyết đem lại dự hậu tốt cho bệnh nhân. Tại Việt Nam, tăng đường huyết phản ứng ở bệnh nhân nguy kịch 
chưa có nhiều nghiên cứu. Mục tiêu: Xác định nồng độ đường huyết nhập viện và kết quả kiểm soát đường huyết 
trên bệnh nhân nguy kịch có tăng đường huyết phản ứng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang trên tất cả bệnh nhân nguy kịch điều trị nội trú tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung 
Ương Cần Thơ có tăng đường huyết từ tháng 8/2017 đến tháng 4/2019. Kết quả: Nồng độ đường huyết nhập viện 
trung bình là 374mg/dl. 77,2% bệnh nhân có kết quả điều trị tốt. Thời gian trung bình kiểm soát đường huyết của 
nghiên cứu là 5,0±0,1ngày. Tỷ lệ kết quả điều trị tốt cao hơn kết quả điều trị không tốt ở từng nhóm bệnh (p=0,35). 
Bệnh nhân nhỏ tuổi có tỷ lệ kết quả điều trị tốt cao hơn bệnh nhân lớn tuổi (p=0,906). Bệnh nhân không thở máy 
có tỷ lệ kết quả điều trị tốt cao hơn bệnh nhân có thở máy (p=0,037). Bệnh nhân có điểm APACHE II nhỏ có tỷ lệ kết 
quả điều trị tốt cao hơn bệnh nhân có điểm APACHE II cao (p<0,0001). Kết luận: Nồng độ đường huyết trung bình 
là 374mg/dl. 77,2% bệnh nhân có kết quả điều trị tốt. Thời gian trung bình kiểm soát đường huyết là 5 ngày. Có mối 
liên quan giữa kết quả kiểm soát đường huyết với thở máy và điểm APACHE II (p<0,05).
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H4.PP.04. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến suy hô 
hấp ở bệnh nhân suy thận mạn tại khoa nội thận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Ths. Võ Hoàng Nghĩa

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Suy thận mạn giai đoạn cuối chiếm đến 36,9% nguyên nhân gây tử vong trên toàn thế giới. Một trong những 

nguyên nhân dẫn đến tử vong cũng như thúc đẩy bệnh nhân nhập viện ở bệnh nhân suy thận mạn là suy hô hấp. Việc tìm hiểu và 
giải quyết các yếu tố liên quan đến suy hô hấp ở bệnh nhân suy thận mạn là vô cùng quan trọng nhằm cải thiện chất lượng cuộc 
sống, giảm tỷ lệ nhập viện và kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, khảo sát một số 
yếu tố liên quan đến suy hô hấp ở bệnh nhân suy thận mạn điều trị tại khoa Nội Thận, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
năm 2015 – 2016. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 65 bệnh nhân suy thận mạn kèm suy hô hấp tại 
khoa Nội Thận, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2015 – 2016. Kết quả và kết luận: Suy hô hấp thường gặp ở bệnh 
nhân suy thận mạn độ III, IV (95,4%), đa số là suy hô hấp cấp (90,8%) do giảm oxy máu (98,5%), phổ biến là mức độ trung bình 
(56,9%) với các biểu hiện sau: Lâm sàng: khó thở (100%), khó thở kèm tím tái (6,2%), khó thở kèm rối loạn huyết động(80%),rối 
loạn ý thức (9,2%), chỉ số SpO2 trung bình là 85,4 ± 9,6%. Cận lâm sàng: nhóm giảm oxy máu có PaO2 trung bình là 60,2 ± 7,6 
mmHg, nhóm tăng CO2 máu có PaCO2 là 47,1 mmHg. Những yếu tố liên quan đến suy hô hấp ở bệnh nhân suy thận mạn: suy hô 
hấp có toan chuyển hoá chiếm 83,1%; suy hô hấp có viêm phổi chiếm 52,3%; suy hô hấp có suy tim chiếm 44,6%; suy hô hấp có 
tràn dịch màng phổi chiếm 35,4%; suy hô hấp có phù phổi cấp chiếm 30,7%; suy hô hấp có thiếu máu nặng chiếm 15,4%.

H4.PP.05. Nghiên cứu tình hình và kết quả điều trị viêm phúc mạc ở bệnh nhân suy thận 
mạn tính thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
(The situation and results of treatment of peritonitis in patients with chronic renal failure 
in continuous ambulatory peritoneal dialysis of An Giang center general hospital)
BS.CKII. Huỳnh Trinh Trí

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Viêm phúc mạc là một trong những biến chứng 

quan trọng hàng đầu của bệnh nhân thẩm phân phúc mạc liên 
tục ngoại trú. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ viêm phúc mạc và kết quả 
điều trị viêm phúc mạc ở bệnh nhân suy thận mạn lọc màng bụng. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 141 
bệnh nhân được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối được 
điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng liên tục ngoại trú tại 
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang từ tháng 3/2018 đến 
tháng 3/2019. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân viêm phúc mạc ở bệnh 
nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú là 0,035 đợt/bệnh nhân/
năm. Tỷ lệ viêm phúc mạc ở bệnh nhân lọc màng bụng theo tuổi: 
nhóm tuổi <40 có tỷ lệ thấp nhất chiếm 23,4%, nhóm tuổi >60  
có tỷ lệ cao nhất chiếm 50%. Tỷ lệ viêm phúc mạc ở bệnh nhân 
lọc màng bụng theo nơi cư trú: ở nông thôn là 71,42%, ở thành 
thị  là 28,57%. Tỷ lệ viêm phúc mạc theo thời gian gặp nhiều 
nhất ở nhóm 24-<48 tháng, chiếm tỷ lệ 38,09%. Tỷ lệ cấy dương 
tính chiếm 19% (bao gồm gram dương chiếm 9,5%, vi khuẩn 
gram âm 7,1%, nấm men 2,4% ). Các vi khuẩn nuôi cấy được là 
Enterobacter, Nấm men, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
alpha. Kết quả điều trị viêm phúc mạc: Thời gian dịch trong trung 
bình ở các đợt viêm phúc mạc từ 3 đến 5 ngày. Đáp ứng điều trị 
của viêm phúc mạc đợt 1 là 83,3%, đợt 2 có đáp ứng điều trị là 
75%, đợt 3, đợt 4, đợt 5  có đáp ứng điều trị là 100,0%. 
Từ khóa: viêm phúc mạc, lọc màng bụng liên tục ngoại trú, suy 
thận mạn giai đoạn cuối

ABSTRACT
Background: Peritonitis is still one of the most important 

complications of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). 
Objectives: To determine the incidence peritonitis and the results 
of treatment of peritonitis in chronic renal failure in continuous 
ambulatory peritoneal dialysis. Materials and methods: A cross-
sectional descriptive study in 141 patients diagnosed end-stage 
chronic renal failure were treated with continuous ambulatory 
peritoneal dialysis in An Giang Center General Hospital from March 
2018 to March 2019. Results: The peritonitis rate of the year of 
patients with peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis 
was 0.035 episodes per patient - year. The peritonitis rate of CAPD by 
age:  the age group <40 was 23.4%, group in age> 60 was 50%. The 
peritonitis rate of in CAPD by residence: 71.42% in rural areas and 
28.57% in urban areas. The peritonitis rate of in CAPD was highest in 
the group from 24 months to 48 months was 38.09% Positive culture 
rate was 19% (including 9.5% gram positive and 7.1% gram negative 
bacteria). The cultured bacterial peritonitis were Enterobacter, fungal, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus alpha. Results of treatment of 
peritonitis: The average time in clear fluid is from 3 to 5 days. Clinical 
response of 1 times  peritonitis treatment  was 83.3%, Clinical response 
of 2 times  peritonitis treatment was 75%, Clinical response of 3,4,5  
times  peritonitis treatment had a response of 100.0%. 
Keywords: Peritonitis, continuous ambulatory peritoneal dialysis, 
end-stage chronic renal failure

H4.PP.06. Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ calci, phospho, PTH bằng kỹ thuật 
hemodiafiltration online ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu định kỳ tại Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Cần Thơ năm 2018-2019.
Ths. Đỗ Thị Yến Nghi

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Hemodiafitration Online (HDF-Online) được ưa chuộng hiện nay với hiệu quả lọc tốt các chất tan kích thước 

nhỏ, trung bình và lớn trong điều trị lọc máu chu kỳ cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Mục tiêu: Khảo sát nồng độ 
calci, phospho, PTH máu trước và sau một lần lọc qua hai phương pháp Hemodiafiltration Online pha loãng sau màng lọc và 
phương pháp lọc máu thông thường trên bệnh nhân suy thận mạn lọc máu định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.  
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 60 bệnh nhân suy thận mạn đang lọc máu định kỳ có PTH ≥ 300 pg/ml  
tại Khoa Thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ 5/2018 đến 5/2019. Kết quả và kết luận: Tỉ lệ phần 
trăm sự giảm nồng độ PTH trước và sau lọc ở hai phương pháp Hemodiafiltration Online và phương pháp lọc máu thông thường 
lần lượt là 63 ± 23 %, 46 ± 24 % với p < 0,05. Sự thay đổi nồng độ các chất calci, phospho trước và sau lọc ở hai phương pháp 
cũng khác nhau có ý nghĩa thống kê. Nên áp dụng phương pháp Hemodiafiltration Online để loại bỏ có hiệu quả hơn các chất có 
trọng lượng phân tử trung bì.
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Địa điểm: GĐ6/RD
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PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT MỘT SỐ BỆNH LÝ NHI KHOA”
SESSION 1 (S1.): CME “UPDATE ON PEDIATRIC DISEASES”
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Anh Tuấn, PGs.Ts. Nguyễn Thị Kiều Nhi,  
PGs.Ts. Tạ Văn Trầm

PHIÊN 2: NHIỄM NHI
SESSION 2 (S2.): INFECTIOUS DISEASES IN PEDIATRICS
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Anh Tuấn, Ts. Nguyễn Ngọc Rạng,  
Bs.CKII. Trương Ngọc Phước

PHIÊN 3: SƠ SINH – TÂM LÝ NHI
SESSION 3 (S3.): NEONATOLOGY – PEDIATRIC PSYCHOLOGY
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Thị Kiều Nhi, PGs.Ts. Tạ Văn Trầm,  
Bs.CKII. Nguyễn Thanh Hải

PHIÊN 4: HÔ HẤP - TIÊU HÓA - TIM MẠCH
SESSION 4 (S4.): RESPIRATORY DISEASES – GASTROENTEROLOGY – CARDIOLOGY IN  
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H5.S2.O1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị trẻ bệnh nhiễm trùng huyết từ 
2 tháng-15 tuổi BVNĐ Cần Thơ
(Study on clinical and subclinical characteristics, coagulation dysfunction and evaluation 
of treatment among sepsis children aged 2 months to 15 years old at Can Tho children 
hospital)
Bs.CKII. Nguyễn Thanh Phong

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhiễm trùng huyết là nguyên nhân gây tử vong 

phổ biến hàng đầu ở trẻ em trên thế giới. Nghiên cứu này nhằm 
mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, chức năng đông 
cầm máu và đánh giá kết quả ở trẻ bệnh nhiễm trùng huyết. Đối 
tượng và Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, hồi cứu và 
tiến cứu trên 62 trẻ từ 2 tháng đến 15 tuổi được chẩn đoán nhiễm 
trùng huyết có xét nghiệm đông cầm máu và cấy máu tại Bệnh 
viện Nhi đồng Cần Thơ, từ tháng 01/2016 – 08/2018. Kết quả: 
Các thể lâm sàng nhiễm trùng huyết bao gồm: 6,5% nhiễm trùng 
huyết; 19,4% nhiễm trùng huyết nặng và 74,2% sốc nhiễm trùng. 
Bệnh nhân giảm số lượng tiểu cầu 150.000/mm 3 chiếm 46,8%. Tỷ 
lệ Prothrombin 70% chiếm 69,4%; APTT và TT kéo dài (lần lượt 
64,5% và 66,1%); fibrinogen 2g/L là 13,3%; INR kéo dài là 83,9%. 
Tỷ lệ bệnh nhân có DIC là 38,7%. Bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết 
da niêm và phủ tạng có nguy cơ DIC gia tăng với OR lần lượt là 4,7 
và 3,6, p 0,05. Kết quả điều trị thất bại chiếm 66,1%. Nguy cơ tử 
vong gia tăng có ý nghĩa thống kê ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết 
có APTT kéo dài với OR=4,1, p=0,01 và nhóm xuất huyết phủ tạng 
với OR=8,9, p=0,003. Kết luận: Trẻ nhiễm trùng huyết có tỷ lệ tử 
vong cao, đặc biệt là sốc nhiễm trùng, có nguy cơ rối loạn chức 
năng đông cầm máu. Dấu hiệu xuất huyết và APTT kéo dài có mối 
liên quan đến tử vong ở trẻ nhiễm trùng huyết.
Từ khóa: Nhiễm trùng huyết, Đông máu nội mạch lan tỏa (DIC); 
Rối loạn đông cầm máu

ABSTRACT
Background: Sepsis is the most common cause of death in 

children worldwide. Objectives: This research aims to describe 
the clinical and subclinical characteristics of sepsis, changes 
of coagulation abnormailities and the evaluation of sepsis 
management outcomes in children. Methods: A cross-sectional 
prospectivestudy was conducted on 62 children aged from 2 
months – 15 year diagnosed with sepsis at Can Tho children 
hospital from 01/2016 – 08/2018.   Results:   Clinical features 
included: 6.5% sepsis; 19.4% of severe sepsis and 74.2% of 
sepsis shock. The rate of patients with number of platelet under 
150.000/mm 3, was 46.8%. The proportion of Prothrombin 
70% accounted for 69.4%; The prolonged APTT and TT were 
64.5% and 66.1% respectively; fibrinogen 2g/L was 13.3%; the 
increased INR value was 83.9%. The proportion of patients with 
DIC was 38.7%. Patients with mucosa and visceral hemorrhages 
had the increased risks of DIC with OR, respectively, 4.7 and 3.6, 
p 0.05. Results of treatment failure took 66.1%. The significant 
increases in mortality were observed in patients with visceral 
hemorrhage and prolonged APTT value with OR=4.1, p=0.01 and 
OR=8.9, p=0.003 respectively. Conclusion: Children with sepsis 
had a high mortality rate, especially sepsis shock, with high risks 
of coagulation dysfunction. Visceral hemorrhage and prolonged 
APTT were found to correlate significantly with mortality in 
pediatric sepsis.
Keywords: Sepsis, Coagulation abnormalities, Disseminated 
Intravascular Coagulation

H5.S2.O2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân và kết quả điều trị sốc nhiễm khuẩn 
trẻ từ 2 tháng-15 tuổi tại BVNĐ Cần Thơ
Bs.CKII. Phạm Hữu Công
H5.S2.O3. Khảo sát một số yếu tố liên quan đến sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Nhi Đồng 
Cần Thơ
(Survey of a number of factors associated with mortality of septic shock in Can Tho 
children’s hospital)
Ths. Nguyễn Phước Sang

TÓM TẮT
Đặt vấn đề - Mục tiêu: Sốc nhiễm khuẩn vẫn còn là nguyên nhân 

nhân gây tử vong hàng đầu tại các đơn vị Hồi sức cấp cứu nhi. Tỷ lệ tử 
vong do sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em đã giảm đáng kể tại các nước phát 
triển. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong tại các nước đang phát triển vẫn còn 
rất cao. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định một số yếu tố liên quan 
đến tử vong trong sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 73 bệnh nhi sốc 
nhiễm khuẩn từ 1 tháng - 15 tuổi, nhập khoa Hồi sức tích cực – Chống 
độc, bệnh viện Nhi Đồng Cần thơ từ 01/01/2012 đến 30/04/2016.  
Kết quả: Hầu hết các trẻ đều dưới 60 tháng (83,6%), trẻ nam chiếm 
49,3%. Phần lớn bệnh nhi có biểu hiện lâm sàng nặng với 49,3% mạch 
không bắt được, 50,7% huyết áp không đo được, 76,7% bệnh nhi có rối 
loạn tri giác, 79,5% tay chân lạnh, 49,3% suy hô hấp nặng. 69,9% bệnh 
nhi có toan hóa máu với pH ≤ 7,35. Tỷ lệ tử vong của sốc nhiễm khuẩn 
ở trẻ em còn khá cao, với tử vong trong 24 giờ và tử vong chung lần 
lượt là 49,3% và 76,7%. Các yếu tố liên quan tử vong bao gồm mạch 
không bắt được, huyết áp không đo được, PRISM III  16, tổn thương 2 
cơ quan và số lượng vận mạch được sử dụng 2 loại. Kết luận: Các yếu 
tố liên quan tử vong bao gồm mạch không bắt được, huyết áp không đo 
được, PRISM III  16, tổn thương 2 cơ quan và số lượng vận mạch được 
sử dụng 2 loại. 
Từ khóa: Sốc nhiễm khuẩn, tử vong.

ABSTRACT
Background – Objectives: Septic shock remains a predominant 

cause of mortality in the pediatric intensive care unit. Mortality of 
pediatric septic shock have declined significantly in developed 
countries. However, the mortality rate in developing countries is still 
very high. Objectives of the survey was to determine a number of 
factors associated with mortality in septic shock in Can Tho Children’s 
Hospital. Methods: Retrospective, descriptive study of 73 patients 
with septic shock from 1 month to 15 years old admitted pediatric 
intensive care unit of Can Tho Children Hospital from 01/01/2012 to 
30/04/2016. Results: Most of cases are under 60 months (83,6%), 
male is 49,3%. All of cases are serious condition with impalpable pulse 
49,3%, immeasurable blood pressure 50,7%,76,7% of patients with 
unconsiousness, cold extremities 79,5%, severe respiratory failure 
49,3%. The mortality rate of septic shock in children is relatively 
high, the 24-hour mortality rate was 49,3% and overall mortality 
rate was 76,7%. Relevant mortality factors were unrecognized blood 
vessels, undetectable blood pressure, PRISM III score of 16, number 
of organ dysfunction 2, and the need for 2 inotropes or vasopressors. 
Conclusion: Relevant mortality factors were unrecognized blood 
vessels, undetectable blood pressure, PRISM III score of 16, number 
of organs dysfunction 2 and the need for 2 inotropes or vasopressors.  
Keywords: Septic shock, mortality.
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H5.S3.O1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm trùng 
huyết sơ sinh tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
Ths. Diệp Loan

H5.S3.O2.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân và đánh giá kết quả 
điều trị SHH có thở máy ở trẻ sơ sinh tại BVNĐ Cần Thơ
Bs.CKII. Phạm Trọng Hiểu

H5.S3.O3. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan và đánh giá 
kết quả điều trị bệnh não thiếu máu cục bộ của trẻ sơ sinh đủ tháng tại khoa sơ 
sinh BV Phụ sản TP.CT
(Treatment of hypoxic - ischemic encephalopathy in term newborn infants at Can 
tho Obstetrics and Gynecology hospital)
Bs.CKII. Nguyễn Thị Ngọc Hà

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Ngày nay, biện pháp hạ thân nhiệt 

được chứng minh có hiệu quả trong điều trị HIE, 
giảm tử vong, giảm di chứng, giúp cải thiện tiên 
lượng lâu dài cho trẻ. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh 
giá kết quả điều trị HIE trên trẻ sơ sinh đủ tháng tại 
Bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ từ năm 2018 
đến 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Tất cả những trẻ sơ sinh đủ tháng được chẩn đoán 
HIE và điều trị tại khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Cần 
Thơ trong thời gian năm 2018 đến năm 2019. Nghiên 
cứu mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả: Điều trị 
cho 44 trẻ bị HIE, trong đó 22 trẻ sử dụng phương 
pháp hạ thân nhiệt chủ động. Tỷ lệ tử vong ở trên 
nhóm HIE (1/44) 2,3, thời điểm HTN trung bình 3,6 ± 
0,8 giờ (nhỏ nhất 2 giờ - lớn nhất 5 giờ). Điều trị hỗ 
trợ chống co giật (81,8), hỗ trợ tim mạch (68,2). Tình 
trạng lúc xuất viện 97,7 trẻ tỉnh táo, bú mẹ hoàn toàn, 
100 không cần hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, 1/43 (2,3 )  
di chứng thần kinh ghi nhận phản xạ bú yếu, trương 
lực cơ tăng, co giật cục bộ, vòng đầu   -2SD. Kết luận: 
Điều trị HIE Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ bước đầu 
được chứng minh hiệu quả.
Từ khóa: Bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ,  
hạ thân nhiệt toàn thân, sơ sinh.

ABSTRACT
Background: Today, hypothermia has been 

shown to be effective in treating HIE, reducing 
mortality, reducing sequelae, and improving long-
term prognosis. Objectives: Assessment of HIE 
treatment results on term infants in Can Tho 
Obstetrics and Gynecology Hospital from 2018 
to 2019. Materials and Methods: All full-term 
infants were diagnosed with HIE and treated at 
the neonatal department at Can Tho Obstetrics 
and Gynecology Hospital during 2018 to 2019. The 
cross-sectional descriptive study with analyzing. 
Results:   Treatment for 44 infants with HIE, of which 
22 infants used active hypothermia and 22 infants 
did not use active hypothermia. Rate of death in the 
HIE group was an average of 2,3%, the mean time 
of wholebody cooling is 3,6 ± 0,8 hours (ranging 
from 2-5 hours), 81,8% neonates had a treatment 
of seizures, cardiovascular support was 68,2%. At 
the time of discharge status of 97.7% neonates were 
awake, exclusive breastfed, 100% neonates did not 
require respiratory and circulatory, 1 of 43 neonates 
(2.3%) was recorded neurological sequelae, 
weak feeding reflex, muscle tone increased, local 
seizures, head circumference-2SD. Conclusion: HIE 
treatment at Can Tho Obstetrics and Gynecology 
Hospital initially proved effective.
Keywords: Hypoxic-ischemic encephalopathy, 
whole-body hypothermia, neonatal.

H5.S3.O4.  Kết quả điều trị bệnh màng trong ở trẻ sinh non bằng surfactant
Ths. Lâm Kim Hường

H5.S3.O5.  Chẩn đoán và can thiệp cho trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý  
tại BV Nhi Đồng 1
Nguyễn Phương Anh
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H5.S3.O6. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của rối loạn phổ tự kỷ  
tại Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ
(Clinical characteristics and associated factors of children’s autism spectrum 
disorder in Can Tho Mental Hospital in 2018-2019)
Ths. Trần Thiện Thắng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Rối loạn phổ tự kỷ là sự rối loạn hay khiếm 

khuyết sự phát triển tâm thần mà tác động chính đến sự giao 
tiếp, thái độ và hành vi xuất hiện từ thời thơ ấu và tồn tại suốt 
đời. Việc chẩn đoán xác định sớm và phát hiện kịp thời sẽ giúp 
cải thiện tình trạng, giảm những hậu quả nặng nề cho bản 
thân, gia đình và xã hội. Mục tiêu: Đánh giá các đặc điểm lâm 
sàng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến mức độ trẻ rối 
loạn phổ tự kỷ thông qua thang điểm CARS tại bệnh viện Tâm 
Thần Cần Thơ năm 2018-2019. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hàng loạt ca trên 17 
trẻ được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM-V. 
Kết quả: Tỷ lệ trẻ tự kỷ mức độ nặng chiếm 70,6%. Mức độ hạn 
chế ở trẻ nam cao hơn trẻ nữ. Ở trẻ nam mức độ hạn chế nặng 
ở các lĩnh vực III (thể hiện tình cảm), IV (động tác cơ thể), XI 
(giao tiếp bằng lời), XIV (phản xạ thông minh). Tuổi xuất hiện 
dấu hiệu, được khám và chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ lần lượt 
là 23,3 tháng; 28,9 tháng; 30,5 tháng. Dấu hiệu bất thường đầu 
tiên gia đình nhận thấy là chậm nói (52,9%), trẻ không chú ý 
khi được gọi (29,4%). Chưa ghi nhận mối liên quan đến mức 
độ của rối loạn phổ tự kỷ với giới tính, tuổi mẹ, sanh non, số 
con, người chăm sóc, tuổi có dấu hiệu bất thường. Kết luận: Tỷ 
lệ trẻ rối loạn phổ tự kỷ mức độ nặng đến khám tại Bệnh Viện 
Tâm Thần Thành Phố Cần Thơ là 70,6%. Chậm nói là dấu hiệu 
phổ biến nhất. Cần xây dựng chương trình phát hiện và can 
thiệp sớm để góp phần cải thiện hành vi, phát triển ngôn ngữ 
cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.
Từ khóa: rối loạn phổ tự kỷ, thang đo CARS, yếu tố liên quan

ABSTRACT
Background: Autism Spectrum Disorder is a disruption or 

disability’s mental development which impacts to Communication, 
attitude and practice appeared at a young age and existed during 
the lifetime. Early disagnosing and detecting on time will help 
improve the situation, decrease several consequences caused to 
persons with ASD, their families and society. Objectives: To assess 
clinical characteristics and research some factors related to the 
level of children’s autism spectrum disorder by CARS scale in Can 
Tho mental hospital in 2018-2019. Materials and Methods: A series 
of cross-sectional cases survey is conducted among 17 children 
who were disagnosed autism spectrum disorders by DSM-V 
standards.   Results:   The rate of severe autistic child is 70.6%. The 
limited level in male female. Male child has several limited level in 
some field III (show effection), IV (body movements), XI (verbal 
communication), XIV (smart reflexes). The age has appeared, 
examined and diagnosed signs with autism spectrum disorder is 
23.3 months; 28.9 months and 30.5 months. The first abnormal 
sign that the family noticed is slow speech (52.9%), children did 
not pay attention when called (29.4%). No associations have been 
noted between level of autism spectrum disorder and gender, 
the mother’s age, the premature birth, the number of children, 
caregivers, the age with abnormal signs. Conclusions: The rate of 
children with severe autism spectrum disorder examined in Can 
Tho mental hospital is 70,6%. Slow talking is the most common 
sign. It is necessary to develop programs of early detection and 
intervention to contribute to improve behaviors and develop 
languages for children with autism spectrum disorders.
Keywords: autism spectrum diorder, CARS scale, related factors.

H5.S4.O1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của 
các tác nhân vi khuẩn gây tiêu chảy cấp ở trẻ em tại khoa tiêu hóa BV Nhi đồng 
Cần Thơ năm 2017-2018
Ths. Nguyễn Thị Thu Cúc
H5.S4.O2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả điều 
trị viêm phổi ở trẻ bị thông liên nhĩ tại BV Nhi đồng Cần Thơ năm 2017 – 2018
(The clinical, subclinical characteristics and treatment result of pneumonia in 
children with atrial septal defect at Can Tho childrens hospital, 5/2017 – 5/2018)
Bs.CKII. Đặng Phương Trang

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Thông liên nhĩ là một dạng tim bẩm sinh không tím, 

có luồng thông trái phải làm tăng lưu lượng máu lên phổi. Vì vậy trên 
lâm sàng có một số ít trẻ có biểu hiện suy tim, đặc biệt là trẻ hay bị viêm 
phổi tái đi tái lại và chậm lớn. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận 
lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ bị thông liên nhĩ 
tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Mô tả cắt ngang 60 trường hợp viêm phổi ở trẻ bị thông liên nhĩ 
tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ từ 5/2017 – 5/2018. Kết quả: Trong 
60 trường hợp thì nam 65%, 15% bị Down’s, 50% suy dinh dưỡng. 
Triệu chứng lâm sàng thường gặp: ho (85%), thở nhanh (66,7%), rút 
lõm ngực (75%). Ran phổi thưởng gặp là ran ẩm, nổ (98,3%). Viêm 
phổi nặng chiếm 61,7%. Thiếu máu chiếm 35%, hình ảnh X quang 
thường gặp là hội chứng phế nang 85%, lỗ thứ phát chiếm 80%. 83% 
điều trị khỏi. Thời gian nằm viện trung vị là 8 ngày. Kết luận: Viêm 
phổi ở trẻ bị thông liên nhĩ thường là viêm phổi nặng và tỉ lệ điều trị 
thành công khá cao nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Từ khóa: viêm phổi, thông liên nhĩ, tim bẩm sinh.

ABSTRACT
Background: Atrial septal defect is an acyanotic heart defect, 

right-to-left-shunt causes volume overloading of the pulmonary. 
So, a few patients have clinical symptoms as heart failure, as well as 
more frequent respiratory infections and slow-growing. Objectives 
Describe the clinical, subclinical characteristics and treatment result 
of pneumonia in children with atrial septal defect at Can Tho Children 
Hospital, 5/2017 – 5/2018. Materials and Method: A cross-
sectional descriptive study was carried out of 60 children with atrial 
septal defect who was diagnosed pneumonia at Can Tho Children 
Hospital from 5/2017 to 5/2018.   Results:   In 60 cases, there were 
65% of male, 15% of Down syndrom, 50% of malnutrition. The 
common clinical signs: cough (85%), tachypnea (66.7%), retraction 
(75%), clicking, bubbling rales (98.3%). Severe pneumonia patients 
accounted for 61.7%. Anemia accounted for 35%, radiographic 
findings are alveolar syndrome (85%), ostium secundum (80%). 
83% outcomes treatment. The medium time of hospitalized was 8 
days. Conclusion: Pneumonia in children with atrial septal defect 
is often severe pneumonia and the successful treatment is high if 
patient diagnosed and treated promptly.
Keywords: Pneumonia, atrial septal defect, congenital heart disease
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H5.S4.O3. Tình hình nuôi con bằng sữa mẹ và sữa công thức ở trẻ trong 6 tháng 
đầu đời 
Ths. Nguyễn Thị Nguyên Thảo

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ trong những năm đầu đời, đặc biệt là trong sáu tháng đầu.  

Ở Việt Nam, mặc dù tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ cao nhưng tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ đang giảm. Nhiều trẻ em Việt Nam  
đã được nuôi bằng sữa công thức trong giai đoạn quan trọng này của cuộc đời – sáu tháng đầu tiên. Đối tượng: nghiên cứu được 
thực hiện nhằm các định mô hình nuôi dưỡng trẻ trong 6 tháng đầu của bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 
2013-2014. Các bà mẹ có con từ 6 đến 12 tháng tuổi được chọn vào trong nghiên cứu này. Nghiên cứu chủ yếu phân tích các tỉ 
lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và việc sử dụng sữa công thức của trẻ rong 6 tháng đầu đời. Việc duy trì nuôi con hoàn toàn 
bằng sữa mẹ cho đến 6 tháng tuổi được phân tích trong mối liên quan đến cân nặng lúc sinh, phương pháp sinh và tiền sử sinh 
non. Kết quả: Trong số 380 trẻ em, 112 trẻ được nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ cho đến 4 tháng tuổi (29,5%), và 82 trẻ cho đến 
6 tháng tuổi (21,6%). Cho con bú mẹ sớm trong giờ đầu tiên sau sinh giúp cho nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thành công cao 
hơn đáng kể so với việc cho con bú mẹ nhiều giờ sau khi sinh (lần lượt là 32,1% và 17%, p = 0,001). Sinh mổ, nhẹ cân, sinh non 
làm giảm đáng kể tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ (12,6%, 16,7%, 14,5%) so với sinh thường, sinh đủ tháng và cân nặng 
lúc sinh bình thường (29,9%, 22,1%, 23,2% (p  0,001 cho tất cả). Hầu hết trẻ được cho dùng sữa công thức trong 6 tháng đầu đời 
(78,4%). Những lý do chính khiến các bà mẹ ngừng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và thêm sữa công thức cho con là vì không 
đủ sữa mẹ (64,4%), trở lại làm việc / học tập (34,2%), nhận thông tin từ người thân của họ 46,6%, vấn đề về vú vú 29,2% và lời 
khuyên của bác sĩ (23,2%). Kết luận: Tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ cho đến 4 tháng tuổi là 29,5% và cho đến khi 6 tháng 
tuổi là 21,6%. Cho con bú mẹ sớm trong giờ đầu tiên là một yếu tố bảo vệ liên quan đến nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thành 
công. Sinh mổ, sinh non và sinh nhẹ cân làm giảm tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Các bà mẹ thường quyết định thêm hoặc 
thay đổi sữa công thức cho con mà không nhận được lời khuyên từ nhân viên y tế.
Từ khóa: nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, sữa công thức, 6 tháng đầu

H5.S4.O4. Tác nhân viêm phổi thùy ở trẻ em: Phế cầu hay Mycoplasma 
Pneumoniae?
(Agent of lobar pneumonia in children: Streptococcus pneumoniae or 
Mycoplasma pneumoniae?)
Ths. Trần Quang Khải

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Viêm phổi thùy ở trẻ em từ trước đến nay 

được mệnh danh là “viêm phổi phế cầu” bới tác nhân thường 
gặp nhất do Streptococcus pneumoniae. Các công trình nghiên 
cứu gần đây cho thấy vai trò của Mycoplasma pneumoniae 
trong chẩn đoán tác nhân gây bệnh viêm phổi trẻ em, trong 
đó có viêm phổi thùy. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát các đặc 
điểm lâm sàng, X quang phổi, tác nhân vi khuẩn gây bệnh 
thường gặp và kết quả điều trị bệnh viêm phổi thùy ở trẻ em. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi thực 
hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 67 bệnh nhi viêm phổi 
thùy nhập khoa Nội Tổng Quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 
6/2015 đến tháng 5/2016. Bệnh nhân được tiến hành làm NTA, 
soi cấy tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Realtime PCR tại Phòng Xét 
Nghiệm Nam khoa Biotek, Việt Nam. Kết quả: Viêm phổi thùy 
xảy ra chủ yếu ở trẻ từ 3 – 7 tuổi (46,3%). Triệu chứng lâm 
sàng thường gặp là thở nhanh (98,5%), rút lõm ngực (53,7%), 
khò khè (44,8%). Tổn thương trên X quang phổi: thùy trên phải 
chiếm đa số (38,8%), kế đến thùy dưới trái (16,4%). Kết quả 
phân lập PCR NTA: Mycoplasma pneumoniae chiếm tỷ lệ nhiều 
nhất (69,7%), kế đến Streptococcus pneumoniae (53%). Kháng 
sinh ban đầu phần lớn được sử dụng là cephalosporin thế hệ 
thứ 3 (C3G) (50,7%), kế đến là C3G + azithromycin (47,8%). 
58,2% trường hợp đáp ứng tốt với kháng sinh ban đầu, C3G + 
azithromycin có tỷ lệ đáp ứng khá tốt (81,2%). Tỷ lệ đáp ứng 
kháng sinh bước 2 khá cao (92,9%), chủ yếu nhờ vào kết quả 
PCR NTA. Kết quả điều trị 100% khỏi bệnh. 
Từ khóa: viêm phổi thùy, trẻ em, phế cầu, Mycoplasma 
pneumoniae, Việt Nam.

ABSTRACT
Background: Lobar pneumonia in children has been 

dubbed &quot; Pneumococcal pneumonia&quot; by the most 
common agent caused by Streptococcus pneumoniae. Recent 
studies have shown the role of Mycoplasma pneumoniae in 
diagnosing children pneumonia, including lobar pneumonia. 
Objectives: To describe the clinical findings, chest X ray 
images, bacterial agents and results of treatment of lobar 
pneumonia in children at Children’s Hospital 1, Vietnam. 
Materials and methods: We conducted a cross-sectional 
study on 67 patients with lobar pneumonia admitted to 
Children’s Hospital 1 from June 2015 to May 2016. All of 
naso-tracheal aspiration (NTA) specimens of patients were 
collected, considered, cultured at Children’s Hospital 1 and 
done Realtime PCR at the laboratory of Nam khoa Biotek 
Company, Vietnam.   Results:   Lobar pneumonia occurred 
mainly in children from 3 – 7 years old (46.3%). The clinical 
manifestations were tachypnea (98.5%), lower chest-wall 
indrawing (53.7%), wheezing (44.8%). Chest X ray images: 
right upper lobe pneumonia was the highest (38.8%), left 
lower lobe pneumonia (16.4%). The Realtime PCR on NTA   
Results:   the rate of Mycoplasma pneumoniae was the 
most (69.7%), next was Streptococcus pneumoniae (53%). 
The original antibiotics were mostly used as 3rd generation 
cephalosporins (C3G) (50.7%), C3G + azithromycin (47.8%). 
58.2% of cases were responsible for the original antibiotics. 
The successful rate of C3G + azithromycin was 81.2%. The 
rate responsible for the second antibiotics was so high 
(92.9%), mainly based on the results of PCR on NTA. 100% of 
patients were cured. 
Keywords: Lobar pneumonia, children, Streptococcus 
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Vietnam.
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H5.S4.O5. Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều 
trị tiệt trừ Helicobacter pylori ở trẻ viêm, loét dạ dày-tá tràng tại BV Nhi đồng Cần Thơ.
(Study the status, clinical features, endoscopy findings and eradication rate of Helicobacter 
pylori of children with gastritis or peptic ulcers)
Ths. Trần Đức Long

TÓM TẮT
Đặt vấn đề:  Vi khuẩn Helicobacter pylori là được xem nguyên 

nhân chính gây bệnh viêm, loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em cũng như 
ở người lớn. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori, 
đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ở 
trẻ viêm, loét dạ dày-tá tràng. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 140 bệnh nhi được chẩn 
đoán viêm, loét dạ dày-tá tràng tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. 
Kết quả: Tỷ lệ nhiễm H.Pylori là 46,4%. Triệu chứng đau bụng 
chiếm 88,6%. Tỉ lệ các triệu chứng khác của đường tiêu hóa như 
nôn, ợ chua, nóng rát thượng vị và xuất huyết tiêu hóa lần lượt là 
57,9%, 36,4%, 22,9%, 13,6%. Hình ảnh nội soi có tổn thương viêm 
chiếm 85% và loét chiếm 15%. Trong nhóm viêm dạ dày, viêm dạ 
dày mức độ vừa-nặng chiếm 56,3% và mức độ nhẹ chiếm 43,7%. 
Theo phân loại Sydney, viêm dạ dày sung huyết chiếm 89,1%. Tỷ lệ 
tiệt trừ H.Pylori thành công của phác đồ PAM là 51,8%. Kết luận: 
Viêm loét dạ dày-tá tràng ở trẻ em có tỷ lệ nhiễm H.Pylori khá cao. 
Triệu chứng lâm sàng thường không đặc hiệu, trong đó đau bụng là 
triệu chứng thường gặp. Hình ảnh nội soi chủ yếu là viêm sung huyết 
hang vị. Tiệt trừ H.Pylori bằng phác đồ PAM thành công khá thấp.
Từ khóa: Helicobacter pylori, viêm, loét dạ dày - tá tràng.

ABSTRACT
Background: Gastritis or Peptic Ulcer disease is more and 

more popular in children around the world. H.Pylori infection is 
considered the major cause of peptic ulcer in children as well as 
adults. Objectives: to determine the ratio of H.pylori infection, 
the rate of clinical signs, endoscopy findings and eradication 
rate of H.Pylori in children with gastritis, peptic ulcers. Subject 
and method: A cross sectional descriptive study was conducted 
on 140 children with gastritis or peptic ulcers at Can Tho 
children hospital. Results: the prevalence of H.Pylori infection 
was 46.4%. Abdominal pain, vomiting, eructation, heartburn 
and gastrointestinal bleeding accounted for 88.6%, 57.9%, 
36.4%, 22.9%, 13.6%, respectively. Endoscopic gastritis was 
85% and peptic ulcers was 15%. According to Sydney gastritis 
classifications, erythema was 89.1%. The H.Pylori eradication 
rate was 51.8% for PAM. Conclusion: Gastritis or peptic ulcer 
in children had high prevalence of H.Pylori infection. Clinical 
features were nonspecific. The most of endoscopic findings of 
gastritis was erythema. The H.Pylori eradication rate was low for 
PAM therapy.
Keyword: Helicobacter pylori infections, Gastritis or Peptic Ulcer 
disease

H5.S4.O6. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố liên quan và biến chứng viêm 
tiểu phế quản cấp tại BV Nhi đồng Cần Thơ 2016 – 2017
(A study on clinical, subclinical characteristics, complications and factors associated 
with acute bronchiolitis in children from 1 to 24 months old at can tho pediatrics 
hospital from 2016 to 2017)
Bs. Võ Văn Thi

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Viêm tiểu phế quản cấp (VTPQC) là bệnh thường 

gặp trong nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp dưới và là nguyên 
nhân hàng đầu đưa trẻ đến khám và nhập viện. Mục tiêu nghiên 
cứu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng và các 
yếu tố liên quan đến viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em từ 1 tháng 
đến 24 tháng nhập Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2016-2017.  
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang trên 170 bệnh nhi được chẩn đoán VTPQ cấp đang nhập 
viện điều trị tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. 
Kết quả: Các triệu chứng lâm sàng: ho 100%, khò khè 100%, 
không sốt 70,6 %, thở nhanh 54,0%, ran phổi 100% chủ yếu là ran 
ẩm ngáy. Cận lâm sàng: tỷ lệ bạch cầu trong giới hạn bình thường 
khá cao 85,30%. Xquang với hình ảnh ứ khí là chủ yếu 38,2%. 
Trong số trẻ mắc VTPQ 24,7% có biến chứng. Tỷ lệ các biến chứng 
khác nhau nhiều nhất là biến chứng bội nhiễm 52%, kế đến là suy 
hô hấp 19,2%. Trong số trẻ mắc VTPQ thì có 62 trẻ (36,5%) không 
được bú mẹ hoàn toàn, trẻ dưới 3 tháng tỷ lệ cũng khá cao 32,4%.  
Kết luận: Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng VTPQC khá đa dạng, 
có nhiều yếu tố liên quan ảnh hưởng đến bệnh VTPQ cấp. Biến 
chứng bội nhiễm chiếm tỷ lệ cao nhất. 
Từ khóa: VTPQ cấp, lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố liên quan,  
biến chứng

ABSTRACT
Background: Acute bronchiolitis is a common condition in 

acute lower respiratory tract infection and being one of the most 
popular causes of pediatric hospitalization. Objectives: Describe 
clinical and subclinical characteristics, omplications and factors 
associated with acute bronchiolitis in children from 1 to 24 
months old hospitalized at Can Tho pediatrics hospital from 
2016 to 2017. Materials and Methods: Cross-sectional study on 
170 pediatric patients diagnosed with acute bronchiolitis who 
were being hospitalized and treated at the Can Tho Pediatrics 
Hospital. Results: Clinical manifestations include: coughing 
100%, wheezing 100%, no fever 70.6 % tachypnea 54.0%, 
crackles 100% mainly coarse crackles and bronchi sounds. 
Laboratory findings include: normal white blood cell count 
85.3%. Radiology finding mainly includes air trapping 38.2%. 
Superimposed infection has the highest prevalence of 52%, 
following by respiratory distress 19.2%. There are 62 cases of 
bronchiolitis (36.5%) in which the children were not breastfed 
exclusively; patients under 3 months of age account for 32.4%. 
Conclusions: clinical, laboratory and radiology manifestations 
of bronchiolitis is highly variable. There are many relative 
factors which affect to this disease. Superinfection is the highest 
prevalence complication.
Keywords: Acute bronchiolitis, clinical, subclinical presentations, 
risk factors and complications.

H5.PP.01. Exploring opportunities to apply human-centered robotics (autism 
children) in Mekong Delta 
Ts. Cao Hoàng Long
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H5.PP.02. Tỷ lệ trẻ có biểu hiện rối loạn phổ tự kỷ bằng thang điểm M-Chat
(Study on the percentage of children from 18 to 36 months old with autism spectrum 
disorder with m-chat scale at Can Tho children hospital clinic).
Bs. Nguyễn Thị Mỹ Dung
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phức tạp đặc trưng 
bởi sự suy giảm trong giao tiếp và phản xạ xã hội, hạn chế về hành 
vi và cư xử lặp đi lặp lại. Việc phát hiện sớm trẻ có nguy cơ rối loạn 
phổ tự kỷ để được tư vấn, theo dõi và can thiệp sớm là hết sức cần 
thiết. Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng của trẻ từ 18-36 
tháng có biểu hiện rối loạn phổ tự kỷ bằng thang điểm M-CHAT tại 
phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 400 trẻ từ 
18-36 tháng tuổi đến khám tại phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng 
Cần Thơ. Kết quả: Trong 400 trẻ sàng lọc có 8 trẻ M-CHAT dương 
tính, chiếm tỷ lệ 2%. Tỷ lệ có M-CHAT dương tính ở trẻ trai gấp 1,3 
lần so với trẻ gái (2,2% và 1,7%, p=0,719). Tỷ lệ trẻ thiếu tháng có 
M-CHAT dương tính là 5,1% gấp 3,4 lần so với trẻ đủ tháng (1,5%). 
Tỷ lệ M-CHAT dương tính ở trẻ có cân nặng lúc sinh 2500 gram là 
3,8% gấp 2 lần so với trẻ &gt;2500 gram (1,9%). Kết luận: Tỷ lệ 
M-CHAT dương tính trong nghiên cứu là 2%. Có thể áp dụng bảng 
câu hỏi M-CHAT để tầm soát sớm cho các trẻ dưới 3 tuổi. 
Từ khóa: Rối loạn Phổ tự kỷ - Bảng M-CHAT.

ABSTRACT
Background: Autism spectrum disorder is a complex disorder 
characterized by impairment in communication and social reflection, 
limitations on behavior andrepetitive. The early detection of children 
at risk of autism spectrum disorder for advice, monitoring and early 
intervention is extremely essential. Objectives: To determine the 
ercentype, clinical and epidemiological characteristics of children from 
18 to 36 months old with autism spectrum disorder using M-CHAT 
scale at Can Tho Children Hospital clinic. Materials and Methods: A 
cross-sectional study is conducted among 400 children from 18 to 36 
months old using M-CHAT scale at Can Tho Children Hospital clinic.   
Results: Screening on 400 children at Can Tho Children Hospital 
clinic, 8 children had positive with M-CHAT, accounting for 2%. The 
percentype of positive M-CHAT in the boy was 1.3 times higher than 
in the girl. The highest percentype of M-CHAT among children whose 
mothers are farmers - workers (4.6%), fathers are business man 
(3.2%). The percentage of preterm infants with positive M-CHAT 
is 5.1%, 3.4 times higher than that of fullterm infants (1.5%). The 
percentype of M-CHAT positive in babies with a birth weight   2500 
gram is 3.8%, 2 times higher than that of children & gt; 2500 gram 
(1.9%). Conclusions: In this study, the percentype of the positive M-
CHAT was 2%. Can apply M-CHAT questionnaire to early screening tool 
for autism spectrum disorders for children under 3 years. 
Keywords: Autism spectrum disorder - M-CHAT questionnaire.

H5.PP.03. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị suy 
hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng phương pháp thở áp lực dương liên tục qua 
mũi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2016 – 2018
(Treatment result and related factors of nasal continuous positive airway pressure  
in preterm neonates with acute respiratory failure at Can Tho children hospital in  
2016–2018)
Ths. Võ Thị Xuân Hương

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Suy hô hấp cấp là nguyên nhân gây tử vong hàng 

đầu ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sơ sinh non tháng. Thở áp lực 
dương liên tục qua mũi (NCPAP) là một biện pháp có hiệu quả, 
đơn giản và an toàn trong việc điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ 
sinh. Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá kết quả điều trị và một số 
yếu tố liên quan đến kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh 
non tháng bằng phương pháp thở áp lực dương liên tục qua mũi 
tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang 138 trẻ sơ sinh non 
tháng suy hô hấp cấp được điều trị bằng phương pháp thở áp lực 
dương liên tục qua mũi tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ từ tháng 
4/2016 đến tháng 4/201. Kết quả: Kết quả điều trị: thành công 
80,4%; thời gian thở NCPAP trung bình là 105,8±94,7 giờ, thời 
gian nằm viện trung bình là 21,7±11,1 ngày; biến chứng gồm: 
viêm loét mũi (6,5%) và chướng bụng (9,4%);các yếu tố liên 
quan đến kết quả điều trị: tri giác, tím da niêm, cơn ngừng thở 
trên 20 giây, thở rút lõm ngực, thở rên, nhịp thở &gt;60 lần/phút.  
thở áp lực dương liên tục qua mũi là biện pháp điều trị có tỉ lệ 
thành công cao, ít biến chứng. Các nhà lâm sàng cần có kế hoạch 
theo dõi diến tiến lâm sàng cho trẻ trong quá trình thở áp lực 
dương liên tục qua mũi.  
Từ khóa: NCPAP, suy hô hấp, sơ sinh

ABSTRACT
Background: Acute respiratory failure is the leading cause of 

death in neonates, especially in preterm infants, Nasal continuous 
positive airway pressure (NCPAP) is an effective, simple and 
safe method of treating acute respiratory failure in neonates. 
Objectives: To assessment treatment result and identify related 
factors to treatment result of nasal continuous positive airway 
pressure in preterm neonates with acute respiratory failure. 
Materials and Method: a cross – sectional descriptive study was 
conducted in 138 preterm infants with acute respiratory failure 
treated by NCPAP at Can Tho children hospital from April 2016 to 
April 2018. Results: treatment results: success 80,4%; The mean 
time of NCPAP using was 105,8±94,7 hours, the mean time of 
hospital stay was 21,7±11,1 days; complications were nasal ulcer 
(6,5%), abdominal distention (9,4%); related factors to treatment 
results: conscious state, bluish skin, apnea &gt;20 seconds, xiphoid 
retraction, expiratory grunt, breathing &gt;60 rates per minute. 
Conclusion: Nasal continuous positive airway pressure was a 
treatment method with high successful rate, less complication. 
Clinicians need to plan a follow-up clinical course for the child 
during continuous nasal continuous positive airway pressure.
Key words: NCPAP, respiratoy failure, neonates

H5.PP.04. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố nguy cơ và đánh giá  
kết quả điều trị thiếu máu sơ sinh giai đoạn sơ sinh sớm tại Bệnh viện Nhi đồng  
Cần Thơ năm 2016 – 2017
Ths. Phạm Hồng Trinh
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H5.PP.05. Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng của bà mẹ có con 
dưới 5 tuổi tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh năm 2018
(Knowledge and practice regarding hand, foot and mouth disease of mother with 
children under 5 years in Cang Long district, Tra Vinh province 2018)
Ths. Trần Hoàng Duy

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Dịch tay chân miệng ở Việt Nam đã lây lan trên diện 

rộng, bệnh diễn biến nhanh và gây nhiều biến chứng nguy hiểm như 
viêm não-màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp suy hô hấp dẫn đến tử 
vong. Mục tiêu: Xác định điểm trung bình về kiến thức và thực hành 
về phòng chống bệnh tay, chân, miệng của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Phương pháp nghiên 
cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 272 bà mẹ có con dưới 5 tuổi 
sống tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh vào tháng 9 năm 2018. Kết 
quả nghiên cứu: Điểm trung bình kiến thức của bà mẹ là 13,89 (ĐLC: 
4,83) và điểm thực hành trung bình của bà mẹ là 22,26 (độ lệch 
chuẩn: 5,67). Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy có mối liên quan 
giữa dân tộc, trình độ học vấn, thu nhập bình quân và tiền sử có con 
đã mắc tay chân miệng với điểm trung bình kiến thức phòng bệnh với 
OR lần lượt là 2,27; 4,71; 1,92; 3,40; 1,64; 1,56 và 2,50; giữa dân tộc, 
trình độ học vấn, nghề nghiệp của mẹ với điểm trung bình thực hành 
phòng bệnh tay chân miệng với OR lần lượt là 4,70; 3,17 và 2,12.  
Kết luận: Cần có kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp 
cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về 
phòng chống bệnh tay chân miệng.
Từ khóa: bệnh tay chân miệng, kiến thức và thực hành.

ABSTRACT
Background: Hand, foot and mouth disease in Vietnam has spread 

on a large scale, the disease progresses rapidly and causes many 
dangerous complications such as encephalitis meningitis, myocarditis, 
pulmonary edema respiratory failure. Objectives: Determine the 
average score of knowledge and practice on hand-foot-mouth disease 
prevention for mothers of children under 5 years old in Cang Long 
district, Tra Vinh province. Materials and Method: the cross-sectional 
study of 272 mothers with children under 5 years old living in Cang 
Long district, Tra Vinh province in September 2018.   Results:   Maternal 
knowledge averages of 13, 89 (SD: 4.83) and the mean practice score 
of the mother was 22.26 (SD: 5.67). In addition, the study also found a 
correlation between: ethnicity, education, average income, and history 
of having orphaned children with OR disease knowledge at 2.27; 4,71; 
1,92; 3.40; 1,64; 1.56 and 2.50; ethnicity, education level, occupation of 
mother with hand hygiene practice with oral OR 4.70; 3.17 and 2.12. 
Conclusion: There should be an appropriate communication plan for 
health education for mothers of children under 5 in Cang Long district, 
Tra Vinh province on prevention of hand and foot disease.
Keywords: hand and foot disease, knowledge and practice.

H5.PP.06. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm não - 
màng não ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2016 - 2017
(Manifestation and treatment of encephalits, meningitis in children at Can tho pediatric 
hospital)
Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương là một thách 

thức đối với các bác sĩ nhi khoa, do khả năng mắc bệnh và tử vong 
cũng như những khó khăn liên quan đến việc điều trị. Những nhiễm 
trùng này chủ yếu liên quan đến viêm màng não, viêm não gây ra 
nhiều bệnh tật và tử vong nặng nề hơn so với các bệnh nhiễm trùng 
liên quan đến các hệ cơ quan khác. Phát hiện và điều trị kịp thời có 
thể thay đổi diễn tiến của bệnh, vì vậy việc hiểu rõ biểu hiện và quá 
trình điều trị viêm não, viêm màng não là vô cùng quan trọng Mục 
tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả 
điều trị viêm não màng não ở trẻ tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.  
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Chúng 
tôi phân tích các dữ liệu về lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của 
66 trẻ nhập viện Nhi đồng Cần Thơ từ tháng 10-2016 đến 12-2017 
được chẩn đoán viêm não màng não. Kết quả: Có 66 trường hợp 
được chọn. Tất cả các trẻ đều có sốt (100%) ở cả hai nhóm viêm não 
và viêm màng não. Ở nhóm viêm não, lơ mơ chiếm 52,4%, dấu thần 
kinh khu trú 23,8%, Protein DNT &gt;0,5 g/l chiếm 52,3%, Glucose 
DNT 2,2 mmol/l chiếm 9,5%, lactact DNT &gt;4mmol/l (19,0%), 
bạch cầu  10BC/mm3 (100%).Trẻ viêm màng não, cổ gượng 42,2%, 
thóp phồng 8,8%, kernig (+) 24,4%. DNT trẻ viêm màng não có bạch 
cầu &gt;10-   200 BC/mm3 (71,1%), protein  0,5g/l (73,3%), nồng độ 
gluocse   2,2 mmol/l (31,1%), lactact  4mmol/l (24,4%) Công thức 
máu: số lượng bạch cầu tăng chiếm 66,7%, CRP máu  10mg/l chiếm 
tỷ lệ 63,7% ở hai nhóm trẻ viêm não, viêm màng não. Tác nhân viêm 
màng não do Haemophillus influenza 2,2%, tác nhân viêm não do 
virus viêm não Nhật Bản 9,5%. Kết quả điều trị cho thấy khỏi bệnh 
86,4%, tử vong 1,5%. Kháng sinh sử dụng Ceftriaxon 22,7%, phối hợp 
hai kháng sinh điều trị là Ceftriaxon-Vancomycine chiếm 2,7% và 
Vancomycine - Meropenem chiếm 24,3% Kết luận: Sốt là triệu chứng 
quan trọng của viêm não và viêm màng não. Tất cả các trường hợp 
viêm não có số lượng bạch cầu DNT bình thường, trong khi các ca 
viêm màng não tỷ lệ tăng bạch cầu DNT chiếm 66,7%. Điều trị kháng 
sinh đơn trị liệu với Ceftriaxon chiếm 22,7%, các ca cần phối hợp 
kháng sinh chiếm 47%
Từ khóa: viêm não, viêm màng não, dịch não tủy

ABSTRACT
Background: Infections of the central nervous system (CNS) pose a 

challenge to pediatrics, due to their both potential childhood morbidity 
and mortality as well as the difficulties related to their treatment. These 
infections mainly involve in meningitis, encephalitis tend to be serious 
than infection involving other organ systems. As early recognition and 
treatment can alter the course of the illness, it is important to fully 
understand the manifestation and the treatment of the meningitis and 
encephalitis Objectives: To descride clinical and paraclincal features 
and the treatment’s result of encephalitis and meningitis in children at 
Can Tho pediatric hospital. Materials and Methods: A cross-sectional 
study . We analyzed the clinical, paraclincal and the therapeutic data 
of 66 children admitted to Can Tho pediatric hospital between 10-
2016 to 12-2017, with encephalitis and meningitis. Results: There 
were 66 cases chose. they more commonly present with fever(100%) 
in both two groups. In children with encephalitis,  lethargic count for 
52,4%, focal neurologic signs (23,8%), there were 66 cases(100%) of 
CSF white blood cell (WBC) 10 cells/μL, CFS protein &gt;0,5 g/l count 
for 52,3%, CSF Glucose   2,2 mmol/l (9,5%), CFS lactact &gt;4mmol/l 
(19,0%). Children with menigitis have stiff neck (42%), bulging 
fontanel(8,8%), positive kernig sign (24,4%). CSF examination in 
meningitis are 100% increase in white blood cell ( white blood cell from 
10-200/mm3 is 71,1%), protein 0,5g/l (73,3%), gluocse 2,2 mmol/l  
(31,1%), lactact 4mmol/l (24,4%), Japanese encephalitis virus 
(3/66,3%), Haemophillus influenza (1/66,1,5%) accounted for 4,5% 
of all pathogens identified. The patients were treated with single 
ceftriaxone empirically (22,7%); combined antibiotics treatment 
includes Ceftriaxon- Vancomycin counting for 22,7%, Vancomycine -  
Meropenem (24,3%). The case fatality rate was 1,5%. Conclusion: 
Fever was the most common clinical manifestation of encephalitis and 
meningitis. CFS white blood cell were normal while these of menigitis 
commontly increased (66,6%). Single antibiotic treatment with 
Cetriaxon count for 22,7%, combined antibiotics 47%.
Keywords: encephalitis, meningitis, the cerebrospinal fluid (CFS)
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Hall 6 (H6.): DERMATO-VENEREOLOGY

Địa điểm: GĐ10/KT
Location: LR10/MT

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “SỰ HẤP DẪN LÀN DA THEO THỜI GIAN”
SESSION 1 (S1.): CME “THE ATTRACTION OF THE SKIN THROUGH TIME”
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Tất Thắng, PGs.Ts. Huỳnh Văn Bá, PGs.Ts. Văn Thế 
Trung, Ts. Nguyễn Trọng Hào
PHIÊN 2: MỘT SỐ TIẾN BỘ TRONG THẨM MỸ DA
SESSION 2 (S2.):  THE INNOVATION IN SKIN AESTHETICS
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Tất Thắng, PGs.Ts. Huỳnh Văn Bá,  
Ts. Nguyễn Trọng Hào
PHIÊN 3: CẬP NHẬT MỘT SỐ QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH HOA LIỄU
SESSION 3 (S3.): UPDATE SOME TECHNICAL PROCESSES IN THE TREATMENT OF VENERE-
OLOGICAL DISEASES
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Văn Thế Trung, Ts. Châu Văn Trở, Bs.CKII. Phạm Thúy Ngà
PHIÊN 4: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DA
SESSION 4 (S4.): 4: UPDATE ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SKIN DISEASES
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Tất Thắng, PGs.Ts. Huỳnh Văn Bá,  
PGs.Ts. Văn Thế Trung
BÁO CÁO POSTER
POSTER PRESENTATION (PP.)

H6.S1.O1. Sự bí ẩn của làn da theo thời gian
(The mystery of the skin over time)
PGs.Ts.Bs. Huỳnh Văn Bá

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Lão hóa da được đặc trưng bởi các tiến trình 

nội sinh và ngoại sinh. Lão hóa nội sinh diễn ra theo trình tự 
thời gian, được xác định có tính di truyền và không thể tránh 
khỏi, bao gồm cả vùng da không tiếp xúc với ánh nắng. Quá 
trình lão hóa nội sinh xảy ra một cách tự nhiên và ngày càng 
trầm trọng thêm do quá trình lão hóa bên ngoài gây ra bởi 
môi trường. Các thay đổi liên quan đến da lão hóa bao gồm 
teo mỏng các lớp da, da dễ bị tổn thương, chảy xệ và xuất hiện 
các nếp nhăn. Các khu vực tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cho 
thấy những thay đổi rõ rệt liên quan lão hóa, bao gồm rối loạn 
sắc tố, nếp nhăn xuất hiện sớm, dãn mạch. pH sinh lý bề mặt 
của da nằm trong khoảng từ 4 đến 6. Sự gia tăng độ pH da 
liên quan đến tuổi tác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các chức 
năng sinh lý của da như độ thẩm thấu của hàng rào bảo vệ, 
tính toàn vẹn, sự gắn kết của lớp sừng và khả năng kháng 
khuẩn. Theo các đề xuất của một số nghiên cứu, các sản phẩm 
chăm sóc da cho người cao tuổi  phải có công thức với độ pH 
bằng 4, có thể làm bình thường hóa độ pH da tăng lên do tuổi 
tác và do đó giúp duy trì chức năng da sinh lý làn da.  

Các từ khóa: lớp sừng, pH acid bề mặt da, pH lớp sừng, 
các acid amin, các acid béo tự do.

ABSTRACT
Background: Cutaneous aging is characterized by intrinsic 

and extrinsic processes. Intrinsic, or chronologic, aging is 
a genetically determined and inevitable process in skin, 
including photoprotected skin. Intrinsic aging naturally occurs 
and is exacerbated by extrinsic aging, which is environmentally 
induced. Age-associated skin changes include thinning, skin 
laxity, fragility, and wrinkles. Sun-exposed areas demonstrate 
additional aging changes, including dyspigmentation, 
premature wrinkling, telangiectasia. Physiological pH of the 
skin ranges between 4 and 6. The acidity of the skin surface 
is crucial for physiological skin functions. The age-related 
increase of skin pH may negatively affect physiological skin 
functions, such as barrier permeability, integrity/cohesion 
of the stratum corneum (SC), and antimicrobial capacity. 
Following the suggestions of some studies, skin care products 
for the elderly should be formulated with a pH of 4, which may 
normalise the age-related increase of skin pH and thereby 
help to maintain physiological skin functions.   

Keywords: stratum corneum (SC), the acidic skin surface 
pH (pHSS),  stratum corneum  pH (pHSC),  amino acids (AAs), 
free fatty acids (FFAs).
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H6.S1.O2. Săn chắc da bằng siêu âm hội tụ
Ts. Châu Văn Trở
H6.S1.O3. Phòng ngừa và xử trí biến chứng thẩm mỹ da
PGs.Ts. Văn Thế Trung
H6.S1.O4. Kỹ thuật mesotherapy trong thẩm mỹ da
Ts. Nguyễn Trọng Hào
H6.S2.O1. Xu hướng kết hợp laser và ánh sáng trong thẩm mỹ da
Bs.CKII. Đoàn Quốc Tuấn
H6.S2.O2. Chăm sóc và trẻ hóa vùng môi, mắt
Bs.CKII. Phạm Thúy Ngà
H6.S2.O3. Ứng dụng ánh sáng trị liệu trong điều trị mụn trứng cá
Ths. Huỳnh Bạch Cúc
H6.S3.O1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố liên quan và kết quả 
điều trị sùi mào gà bằng laser CO2 tại BV Da liễu TP. Cần Thơ năm 2018
Bs.CKI. Phạm Đình Tụ
H6.S3.O2. Cập nhật tình hình bệnh lậu hiện nay
Bs. Lạc Thị Kim Ngân
H6.S3.O3. Cập nhật tình hình đề kháng kháng sinh của Nesseria gonorrhoeae gây 
bệnh lậu hiện nay
Ths. Trần Thị Như Lê
H6.S4.O1. Cập nhật tình hình đề kháng với kháng sinh của Probiobacterium acnes
Bs.CKI. Nguyễn Thị Thùy Trang
H6.S4.O2. Nồng độ Interleukin-4 huyết thanh trong viêm da cơ địa người lớn 
(Concentration of Interleukin-4 serum in mature atopic dermatitis patients)
Ths. Trần Gia Hưng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Viêm da cơ địa (VDCĐ) hay còn gọi là chàm 

thể tạng, là một bệnh lý viêm da mãn tính, tái phát, gặp ở mọi 
lứa tuổi và phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Với vai trò then 
chốt trong sự khởi đầu, nồng độ IL-4 là một yếu tố gắn liền với 
bệnh. Từ đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu định lượng trên 
quần thể người Việt Nam nhằm phục vụ cho ứng dụng điều 
trị và kiểm soát bệnh tốt hơn. Mục tiêu: Định lượng nồng độ 
Interleukin-4 huyết thanh và các yếu tố liên quan trên bệnh 
nhân viêm da cơ địa người lớn. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Nhóm bệnh gồm 46 bệnh nhân trên 18 tuổi được 
chẩn đoán viêm da cơ địa tại Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ 
Chí Minh từ tháng 12/2018-6/2019. Nhóm chứng bao gồm 20 
người trên 18 tuổi không mắc các bệnh lí dị ứng liên quan.  
Kết quả: Nồng độ IL-4 huyết thanh ở bệnh nhân VDCĐ là  
3,38 ± 5,06 pg/ml, cao hơn so với nhóm chứng 3-5 lần. Có mối 
tương quan thuận, mức độ trung bình với các yếu tố khác, bao 
gồm diện tích tổn thương, độ nặng thương tổn, ngứa, giấc ngủ 
và tổng điểm SCORAD. Kết luận: Nồng độ IL-4 có mối tương 
quan với tình trạng và mức độ VDCĐ. Có ý nghĩa trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh.

Từ khóa: viêm da cơ địa, interleukin-4, SCORAD.

ABSTRACT
Background: Atopic dermatitis (AD) is a chronic relapsing 

inflammatory skin disease. This disease can happen with any 
age and distribute with variant proportion around the world. 
Interleukin-4 (IL-4) play a significant role in the initiation 
of AD. Therefore, we conducted a study to determine the 
concentration of this interleukin on Vietnamese AD patients 
for further applications in diagnosing and treatment.  
Objectives: To determine the level of interleukin-4 and the 
related factors on Vietnamese mature AD patients. Materials 
and method: AD group included 46 patients who were over 18 
years old at Ho Chi Minh city Hospital of Dermato-Venereology 
from December 2018 to June 2019. The controlled group 
included 20 healthy people who did not have any history of 
allergic diseases. Results: The medium concentration of IL-4 
on Vietnamese AD patients was 3,38 ± 5,06 pg/ml, 3-5 times 
higher than that of controlled group. The relationship between 
IL-4 serum levels with the other factors consisted of lesion 
acreage, the severity of lesions, itchy situation, quality of sleep 
and SCORAD. Conclusion: The IL-4 have a relationship with 
the situation and severity of AD. It plays an important part in 
AD diagnosing and treatment. 

Keywords: Atopic dermatitis, interleukin-4, SCORAD.
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H6.PP.O1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giai đoạn và mức độ chàm thể tạng 
người lớn tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2017-2019
Bs.CKI. Nguyễn Thị Thùy Trang

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Chàm thể tạng là bệnh viêm da mạn tính, tái phát. Bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dẫn đến giai đoạn, mức 

độ bệnh rất thay đổi, đặc biệt ở bệnh nhân càng lớn tuổi. Bệnh chàm thể tạng tuy không gây nguy hiểm tính mạng nhưng gây 
ngứa nhiều, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Mục tiêu: (1) Mô tả đặc điểm lâm sàng; (2) xác định giai đoạn 
và mức độ chàm thể tạng người lớn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 bệnh 
nhân chàm thể tạng người lớn điều trị tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Kết quả: 28% bệnh nhân chàm thể tạng ở giai đoạn cấp 
tính, 58% ở giai đoạn bán cấp và 14% ở giai đoạn mạn tính; mức độ bệnh nặng chiếm 44%. Trong đó, triệu chứng chính gồm 
ngứa, thương tổn da với hình thái và vị trí điển hình, viêm da mạn tính hoặc tái phát mạn tính. Triệu chứng chủ yếu gồm khô da, 
dễ nhiễm trùng da, ngứa khi ra mồ hôi, dị ứng thức ăn, tiến triển bệnh có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường và tinh thần.  
Kết luận: Đa số bệnh nhân chàm thể tạng người lớn có triệu chứng ngứa, giai đoạn bán cấp và mức độ trung bình. Trong điều 
trị bác sĩ lâm sàng cần kiểm soát tốt triệu chứng ngứa, hạn chế cào gãi, gây bội nhiễm.

H6.PP.O2. Cập nhật mụn trứng cá ở trẻ em
Bs. Phạm Thanh Thảo

TÓM TẮT
Mụn trứng cá là một bệnh da rất phổ biến, đặc biệt là ở trẻ lớn và độ tuổi dậy thì. Tuy nhiên, mụn trứng cá còn có thể xảy ra ở 

các độ tuổi trẻ hơn, bao gồm cả trẻ sơ sinh, nhũ nhi, ấu nhi và có thể liên quan đến chẩn đoán phân biệt hoặc bệnh hệ thống khác 
ở thanh thiếu niên. Nhận thấy sự cần thiết của vấn đề, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp các tài liệu và chứng cứ khoa học để làm 
nên bài tổng quan “Cập nhật mụn trứng cá ở trẻ em” với mục tiêu đưa ra cách phân loại, chẩn đoán và cập nhật các phương 
pháp điều trị phù hợp cho đối tượng đặc biệt này.  Các nội dung cập nhật về mụn trứng cá ở các trẻ em qua các giai đoạn: sơ sinh, 
nhũ nhi, ấu nhi, tiền thiếu niên. Mô tả về đặc điểm bệnh như sau: lâm sàng, vị trí, chẩn đoán phân biệt và điều trị.

H6.PP.O3. Cập nhật mụn trứng cá ở phụ nữ mang thai
Bs. Hồ Thị Bảo Ngân

TÓM TẮT
Mang thai là một trong những giai đoạn quan trọng và thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Ở giai đoạn này, những thay đổi 

của hệ thống nội tiết, miễn dịch và kể cả quá trình trao đổi chất sẽ dẫn đến sự thay đổi toàn diện trong cơ thể, bao gồm cả làn da, 
trong đó đặc biệt là bệnh lý mụn trứng cá. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc điều trị trên phụ nữ mang thai đối với bệnh lý này rất 
hạn chế, một số thuốc điều trị chính gần như bị chống chỉ định về cảnh báo an toàn. Sự e ngại trong điều trị dẫn đến những hệ 
quả không mong muốn trên làn da, trong đó chủ yếu là gây nên tính mất thẩm mỹ, điều này có thể đưa thai phụ đến những cảm 
giác tự ti tiêu cực về ngoại hình, thậm chí là trầm cảm. Nhận thấy sự cần thiết của vấn đề, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp các 
tài liệu và chứng cứ khoa học để đưa ra bài tổng quan “Cập nhật điều trị mụn trứng cá ở phụ nữ mang thai”, với mục tiêu là 
sự an toàn của các thuốc bôi tại chỗ, thuốc sử dụng đường toàn thân, các liệu pháp ánh sáng sinh học và chiến lược trong điều trị 
mụn trứng cá dành cho đối tượng đặc biệt này. Các nội dung cập nhật bao gồm: thuốc điều trị tại chỗ, thuốc điều trị toàn thân, 
quang liệu pháp và chiến lược điều trị.

H6.S4.O3. Bệnh vảy nến và chất lượng cuộc sống
Bs.CKI. Nguyễn Thị Lệ Quyên
H6.S4.O4. Cập nhật một số nghiên cứu trong chăm sóc tại chỗ bệnh vảy nến
Bs. Từ Mậu Xương
H6.S4.O5. Cập nhật một số nghiên cứu trong điều trị Inconigto tinea
Bs. Nguyễn Thị Thúy Liễu
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H6.PP.O4. Cập nhật mụn trứng cá ở người trưởng thành
Bs. Hoàng Văn Tư

TÓM TẮT
Corticoid được chiết xuất thành công từ tuyến thượng thận năm 1930, về sau được tổng hợp và sử dụng rộng rãi cả đường 

toàn thân và tại chỗ. Corticoid đường bôi là loại thuốc được sử dụng nhiều trong chuyên khoa da liễu. Tuy nhiên do hiệu quả 
chống viêm tốt và làm giảm triệu chứng ở nhiều bệnh da nên TC đang bị lạm dụng, nhất là các loại kem trộn có chứa corticoid 
dùng trong mỹ phẩm đang trở nên phổ biến gây rất nhiều tác dụng phụ tại chỗ. Nội dung cập nhật bao gồm: cơ chế tác dụng và 
ứng dụng của Corticoid bôi da. Hiện nay, TC vẫn là then chốt, TD kháng viêm tốt nên TC thường dùng điều trị nhiều bệnh da. Lựa 
chọn loại TC tốt nhất thì cần chú ý: chỉ định, chống chỉ định, tương tác với thuốc bôi khác, chế phẩm, độ mạnh cho từng bệnh và 
vị trí cụ thể. Cách dùng cần quan tâm: số lần bôi, thời điểm bôi, thời gian bôi và liều.

H6.PP.O5. Cập nhật điều trị ghẻ trẻ em
Bs. Đỗ Thu Uyên

TÓM TẮT
Điều trị bệnh ghẻ ở trẻ em đặc biệt là trẻ sơ sinh là một thách thức lớn, vì biểu hiện lâm sàng đa dạng ở trẻ dễ chẩn đoán 

nhầm với các bệnh khác. Hơn nữa, nhiều loại thuốc điều trị ghẻ sử dụng ở người lớn không được sử dụng ở trẻ em vì các tác dụng 
phụ và tính không an toàn của chúng. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi thực hiện bài tổng quan “Cập nhật điều trị bệnh ghẻ 
trẻ em” với các  mục tiêu sau: chẩn đoán bệnh ghẻ trẻ em, cách sử dụng một số thuốc điều trị ghẻ thông thường, điều trị ghẻ trẻ 
em và cập nhật điều trị bệnh ghẻ trẻ em. Các nội dung về điều trị ghẻ bao gồm: đặc điểm bệnh ghẻ trẻ em, một số thuốc điều trị 
và nguyên tắc điều trị, cập nhật điều trị bệnh ghẻ trẻ em.

H6.PP.O6. Cập nhật và điều trị di chứng đau sau zona
Bs. Nguyễn Thị Thảo My

TÓM TẮT
Bệnh zona (herpes zoster, shingles) là một nhiễm trùng da cấp tính gây nên do Herpesvirus Varicellae còn gọi là Varice-Zoster 

Virus. Di chứng đau sau zona là biến chứng phổ biến nhất của zona, có thể nhiều tháng, nhiều năm. Các sợi thần kinh tủy sống 
cũng bị hủy hoại, bị teo, sẹo hạch thần kinh nên có thể gây mất cảm giác khu trú vùng thương tổn. Nhận thấy sự cần thiết của vấn 
đề, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp các tài liệu và chứng cứ khoa học để làm nên bài tổng quan “Cập nhật và điều trị di chứng 
đau sau zona” với mục tiêu đưa ra cập nhật các phương pháp điều trị di chứng đau sau zona. Các nội dung cập nhật bao gồm: 
chẩn đoán, nguyên tắc điều trị, các thuốc giảm đau, điều trị tại chỗ và sử dụng laser công suất thấp.
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H7.S1.O1. Giá trị siêu âm trong dự đoán u ác buồng trứng theo phân loại IOTA
(The value of ultrasound in detecting malignant ovary tumors by IOTA 
classification)
Bs.CKII. Lương Kim Phượng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Siêu âm phát hiện sớm tổn thương nghi ngờ u 

ác buồng trứng đã góp phần rất lớn vào việc thay đổi thái độ xử 
trí u. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định giá trị thực tiễn 
của phân loại buồng trứng theo IOTA trên siêu âm trong việc dự 
đoán u ác buồng trứng so với kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu 
thuật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Xét nghiệm 
chẩn đoán. Tính tỷ lệ dự đoán u lành, ác buồng trứng theo phân 
loại IOTA bằng qui luật đơn giản (Simple Rules) và mô hình hồi 
qui logistic LR2, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương 
và tiên đoán âm của siêu âm trong dự đoán u ác buồng trứng 
so với kết quả giải phẫu bệnh, với cỡ mẫu thuận tiện 245 đối 
tượng được xác định có khối u buồng trứng thực thể trên siêu 
âm và có chỉ định phẫu thuật tại bệnh viện Phụ sản thành phố 
Cần Thơ năm 2017-2018. Kết quả: Đặc điểm u ác buồng trứng 
đa dạng trên siêu âm và giải phẫu bệnh: ung thư biểu mô chiếm 
55% đa số là carcinoma dạng dịch, ung thư tế bào mầm 27,8%. 
Tỷ lệ dự đoán đúng bản chất u buồng trứng trước mổ theo từng 
qui luật là: qui luật đơn giản SR: u ác 73,9%, u lành 99,1%; mô 
hình hồi qui logistic LR2: u ác 80,8%, u lành 99%.  Độ nhạy 
trong dự đoán u ác buồng trứng theo từng mô hình lần lượt là: 
SR: 65,4%, LR2: 80,8%. Độ đặc hiệu trong dự đoán u ác buồng 
trứng theo từng mô hình lần lượt là: SR: 95,4%, LR2: 97,7%. Giá 
trị tiên đoán dương trong dự đoán u ác buồng trứng theo từng 
mô hình lần lượt là: SR: 73,9%, LR2: 80,8%. Giá trị tiên đoán âm 
trong dự đoán u ác buồng trứng theo từng mô hình lần lượt là: 
SR: 99,1%, LR2: 99%. Kết luận: Giá trị siêu âm trong dự đoán 
u ác buồng trứng theo IOTA: độ nhạy trong dự đoán u ác buồng 
trứng theo từng mô hình lần lượt là: SR: 65,4%, LR2: 80,8%. Độ 
đặc hiệu: SR: 95,4%, LR2: 97,7%. Giá trị tiên đoán dương: SR: 
73,9%, LR2: 80,8%. Giá trị tiên đoán âm: SR: 99,1%, LR2: 99%. 
Từ khóa: siêu âm, ung thư buồng trứng, IOTA

ABSTRACT
Backgrounđ: Ultrasound for early detection of suspicion of 

ovarian malignancy has contributed greatly to changing the atti-
tude of management. The study was conducted to determine the 
practical value of the IOTA ovarian classification on ultrasound 
in predicting ovarian malignancy compared to postoperative pa-
thology results. Materials and methods: diagnostic test. Pro-
spective study to estimate the predictive rate of benign, ovarian 
malignancy by IOTA classification by simple rule (SR) and Lo-
gistic regression module (LR2), sensitivity, specificity, positive 
predictive value and negative predictive value of ultrasound In 
the detection and prediction of ovarian malignancy compared 
to the pathological results, with a convenient sample size 245 
subjects were identified with an actual ovarian tumor on ultra-
sound and surgery was indicated at the Can Tho City Maternity 
Hospital in 2017-2018. Results: The characteristics of ovarian 
malignant tumors on ultrasound and pathology: epithelial can-
cer accounted for 55% of the majority were fluid carcinoma, 
27.8% germ cell cancer. The rate of correctly predicting the 
nature of preoperative ovarian tumors according to each rule: 
simple rule SR-malignant tumor 73.9%, benign tumors 99.1%; 
LR2 logistic regression model-80.8% malignant tumor, 100% 
benign tumor. The sensitivity in predicting ovarian malignancy 
by each model: SR-65.4%, LR2-80.8%. Specificity in predicting 
ovarian malignancy by each model: SR-95.4%, LR2-97.7%. Pos-
itive predictive values in predicting ovarian malignancy in each 
model: SR-73.9%, LR2-80.8%. The negative predictive value in 
predicting ovarian malignancy in each model: SR-99.1%, LR2-
99%. Conclusion: Ultrasonic value in IOTA ovarian malignancy 
predictions: sensitivity in predicting ovarian malignant necrosis: 
SR-65.4%, LR2-80.8%. Specificity: SR-95.4%, LR2-97.7%. Posi-
tive predictive value: SR-73.9%, LR2-80.8%. Negative predictive 
value: SR-99.1%, LR2-100%.
Keywords: ultrasound, malignant ovarian, IOTA
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H7.S1.O2. Tác dụng của corticoid trong thai kỳ.
Gs.Ts. Trần Thị Lợi

H7.S1.O3. Hội chứng buồng trứng đa nang: cập nhật chẩn đoán, điều trị  
năm 2019
Gs.Ts. Cao Ngọc Thành

H7.S1.O4. Điều trị sẹo tử cung: báo cáo một trường hợp đặc biệt
Ts. Hồ Thị Thu Hằng

H7.S1.O5. Nội soi buồng tử cung điều trị hở khuyết sẹo mổ lấy thai gây ra huyết 
sau hành kinh
Bs.CKII. Nguyễn Duy Linh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tỉ lệ mổ lấy thai (MLT) không ngừng tăng lên trên toàn cầu. Tại Anh, tỉ lệ MLT tăng từ 12 lên 29% giữa 

năm 1990 và năm 2008 [1]. Tỉ lệ MLT gia tăng tỉ lệ thuận với những dư hậu lâu dài do sẹo MLT gây ra. Định nghĩa: Hiện 
tại vẫn chưa có được một định nghĩ thống nhất khuyết sẹo MLT (CSDs: Cesarean scar defects). Hầu hết các nghiên cứu dựa 
vào độ mỏng của cơ tử cung hoặc sự bất toàn của cơ tử cung hình tam giác tại vị trí tiếp giáp giữa cơ và nội mạc tử cung 
khi siêu âm ngả âm đạo (TVUS) hoặc siêu âm bơm nước buồng tử cung (SIS) trên bệnh nhân không mang thai. Vikhareva 
Osser và Valentin định nghĩa khiếm khuyết cơ tử cung nhiều khi độ dày cơ tử cung còn lại ≤ 2mm trên TVUS hay ≤ 2.5mm 
trên SIS. Một cách khác cũng có thể được áp dụng đó là dựa trên nội soi buồng tử cung hay trên mô bệnh học [2]. Chẩn 
đoán: Rong kinh hay ra huyết sau hành kinh là các triệu chứng thường có liên quan đến “hốc sẹo MLT”. 2 nghiên cứu đoàn 
hệ thấy rằng khoảng 30% phụ nữ có “hốc sẹo MLT” có triệu chứng ra huyết sau hành kinh trên 2 ngày so với chỉ khoảng 
15% bệnh nhân không có “hốc sẹo MLT” [3, 4]. Triệu chứng lâm sàng liên quan đến “hốc sẹo MLT” dao động từ 19.4% đến 
88% trong đó triệu chứng ra huyết âm đạo bất thường xãy ra đến 82.6–88% trường hợp [5]. Điều trị: Hiện nay, nội soi 
buồng tử cung điều trị “hốc sẹo MLT” được xem là phương pháp điều trị tối thiểu và đem lại hiệu quả cao trong việc giải 
quyết triệu chứng ra huyết âm đạo bất thường sau hành kinh cũng như khả năng duy trì khả năng sinh sản của người phụ 
nữ [6]. Các tác giả kết luận, trên những phụ nữ có “hốc sẹo MLT” ≥ 3mm, nội soi buồng tử cung có hiệu quả làm giảm ra 
huyết sau hành kinh cũng như những phiền phức do ra huyết bất thường gây ra [7]. Theo báo cáo của C-J Wang và cộng 
sự, thời gian mổ trung bình của nội soi buồng tử cung cắt “hốc sẹo MLT” là 30.2 ± 6.6 phút. Có sự khác biệt về thời gian 
hành kinh trước và sau phẫu thuật (12.9 ± 2.9 phút và 9.4 ± 4.1 phút). Có sự khác biệt về sự cải thiện triệu chứng giữa bệnh 
nhân có tử cung ngả trước so với ngả sau 90.6% (29/32 bệnh nhân) so với 20% (5/25 bệnh nhân). Tác giả kết luận, nội soi 
buồng tử cung có hiệu quả điều trị trên bệnh nhân tử cung ngả trước bị ra huyết sau hành kinh [8].

H7.S1.O6. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tim mạch ở thai nhi.
Ts. Nguyễn Thị Diễm

H7.S1.O7. Sử dụng thuốc cầm máu trong điều trị xuất huyết tử cung bất thường
Bs.CKII. Nguyễn Bá Mỹ Nhi

H7.S1.O8. Giá trị siêu âm trong dự đoán u ác buồng trứng theo phân loại IOTA 
tại Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ 2017-2018
Bs.CKII. Lương Kim Phượng

H7.S2.O1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và kết quả xử trí nhau 
tiền đạo tại BV Phụ sản TP. Cần Thơ năm 2018
Bs.CKII. Đỗ Thị Minh Nguyệt

H7.S2.O2. Một số nguyên nhân thường gặp ở nam giới khám vô sinh
Ts. Cao Thị Tài Nguyên
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H7.S2.O3. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Human Papilloma Virus và các yếu tố liên quan của 
phụ nữ từ 18 đến 69 tuổi tại Thành phố Cần Thơ 
(Prevalence of Human Papillomavirus Infection and related factors on 18-69 ages-group 
women in Can Tho City)
Ts. Lâm Đức Tâm

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm HPV của phụ nữ trong độ 

tuổi từ 18-69 tại Thành phố Cần Thơ và các yếu tố liên quan. 
Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang được thực hiện 
trên 1.442 phụ nữ có chồng từ 18- 69 tuổi, thành phố Cần Thơ. 
Các đối tượng tham gia nghiên cứu được khám phụ khoa, xét 
nghiệm định tính và định týp HPV bằng kỹ thuật realtime PCR, 
thu thập các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu về dân số xã 
hội học, tiền sử bệnh tật và sản khoa của vợ, tiền sử bệnh tật 
của chồng, các yếu tố liên quan đến nhiễm HPV. Số liệu thu thập 
được xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm 
HPV ở phụ nữ Thành phố Cần Thơ là 5,2% với 100% trường 
hợp nhiễm type nguy cơ cao, trong đó, type HPV 52 chiếm tỷ lệ 
cao nhất (23,6%), kế đó là type 16 và type 51 là 15,73%, type 39 
(8,99%); type 56 (7,87%), type 58, 31 là 6,74%; các type khác 
có tỷ lệ nhiễm không cao.  Tỷ lệ nhiễm HPV cao nhất trong nhóm 
tuổi 39-48 (29,33%), nhóm tuổi 49- 58 (28%), nhóm tuổi 29- 38 
tuổi là 20%. Các yếu tố nguy cơ như lứa tuổi, tuổi giao hợp lần 
đầu, tình trạng sử dung bao cao su không liên quan đến nhiễm 
HPV. Kết luận: Tỷ lệ nhiễm HPV của phụ nữ Thành phố Cần Thơ 
là 5,2%, sự phân bố tỷ lệ nhiễm các type HPV tương tự các nơi 
khác ở trong nước và trên thế giới.
Từ khóa:  HPV, ung thư cổ tử cung, type HPV.

ABSTRACT
Objectives: To study the prevalence of HPV infection by real-

time Polymerase chain reaction (real-time PCR) technique and 
the risk of related factors on women. Materials and methods: 
A cross-sectional study was conducted on 1442 married women 
from 18 to 69 years old living in Cantho city. All subjects have 
taken a pelvic examination to get clinical findings, a sample for 
examining HPV infection by real-time PCR technique and were 
collected through the questionnaire about the characteristic 
of social, medical history of spouse with facts related to HPV 
infection. Results: The prevalence of HPV infection on 18-69 
ages group married women living in Cantho city was 5.2%. 
100% HPV positive cases have been infected by the high risk 
HPV type, in these, HPV types of 52 was highest (23.6%), the 
second  were type 16 and 51 (15.73%), type 39 (8.99%); type 
56 (7.87%), type 58, 31 (6.74%), orther types were lower. The 
highest prevalence of HPV infection was in the 39-48 age group  
(29.33%), 28% in the 49- 58 age group, and 20% in the 29- 
38 age group. The risk factors like ages group, age of the first 
intercourse, using condom infrequently noy related to infected 
HPV. Conclusion: The prevalence of HPV infection detected by 
realtime PCR on 18-69 ages group married women in Cantho 
city was 5.2% and there is similar about the HPV types in Cantho 
city and in another regions.
Keywords: HPV, cervical cancer, HPV type

H7.S2.O4. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nội khoa thai 
ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexate
(Clinical and subclinical characteristics and results of medical treatment for unruptured 
ectopic pregnancy with methotrexate at the Can Tho City Maternity Hospital)
Bs.CKII. Dương Mỹ Linh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Điều trị nội khoa thai ngoài tử cung chưa vỡ 

là một phương pháp có tỉ lệ thành công cao, ít tác dụng phụ 
và ngày càng được áp dụng ở các bệnh viện. Mục tiêu: Mô tả 
đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân thai ngoài 
tử cung chưa vỡ, đánh giá kết quả điều trị nội khoa bằng 
methotrexate và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả 
điều trị nội khoa tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 
2017 – 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất 
cả bệnh nhân nhập viện được chẩn đoán xác định thai ngoài tử 
cung chưa vỡ. Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng không 
nhóm chứng. Kết quả: Tuổi trung bình của đối tượng nghiên 
cứu là 30,36 ± 5,78 tuổi, nông thôn 74,3%; thành thị 25,7%, 
ra huyết âm đạo 64,3%; đau bụng 95,7%; trễ kinh 68,6%, khối 
cạnh tử cung 57,1%, kích thước khối thai trung bình 22,83 ± 
7,02 mm, nồng độ β hCG trung bình 1407,62 ± 1422,64 mUI/
ml. Tỷ lệ điều trị nội khoa thành công 91,4%; thất bại 8,6%, tỷ 
lệ bệnh nhân sử dụng 1 liều methotrexate là 72,9%; 2 liều là 
27,1%, thời gian β hCG âm tính 22,8 ± 6,757 ngày, nồng độ β 
hCG giảm ≥ 15% ngày 7 so với ngày 4 71,6%, ngày 4 so với ngày 
1 là 53,6%. Nồng độ β hCG trước điều trị, mức độ giảm β hCG 
ngày 7 so với ngày 4 và ngày 4 so với ngày 1 có liên quan có ý 
nghĩa thống kê đến kết quả điều trị (p < 0,05). Kết luận: Điều trị 
nội khoa thai ngoài tử cung chưa vỡ có tỉ lệ thành công cao, ít 
tác dụng phụ, nồng độ β hCG trước điều trị và mức độ giảm của  
β hCG có liên quan đến kết quả điều trị. 
Từ khóa: thai ngoài tử cung, methotrexate, điều trị nội khoa.

ABSTRACT
Background: Medical treatment of unruptured ectopic 

pregnancy is a method with high success rates, fewer 
side effects and is increasingly being applied in hospitals. 
Objectives: Describing the clinical characteristics and 
subclinical patient unruptured ectopic pregnancy, evaluating 
the results of the medical treatment with methotrexate and 
learning a number of factors related to the results of the 
medical treatment at the Can Tho City Maternity Hospital 
in 2017 – 2018. Materials and methods: All patients 
hospitalized are diagnosed with unruptured ectopic 
pregnancy. Prospective studies, non-controlled clinical trials. 
Results: average age of women were 30.36 ± 5.78 years, rural 
was 74.3%; urban was 25.7%, vaginal bleeding was 64.3%; 
abdominal pain was 95.7%; late menstruation was 68.6%, 
the average mass size 22.83 ± 7.02 mm, β hCG concentration 
1407.62 ± 1422.64 mUI/ml. The general success rate was 
91.4%; 8.6% failure, one dose of methotrexate was 72.9%, 
two doses 27.1%. The time negative β hCG was 22.8 ± 6.757 
days, the β hCG level decreased ≥ 15% on day 7 compared 
with day 4 at 71.6%, day 4 compared to day 1 was 53.6%. 
Concentrations of β hCG before treatment, the level of β hCG 
decreased on day 7 versus day 4 and day 4 compared with 
day 1 were statistically significant (p <0.05). Conclusion: 
medical treatment of unruptured ectopic pregnancy has a 
high success rate, fewer side effects, β hCG concentrations 
before treatment and decreased of levels β hCG related to 
treatment outcome. 
Keywords: ectopic pregnancy, methotrexate, medical 
treatment
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H7.S2.O5. Kết quả điều trị 200 trường hợp u xơ tử cung bằng hệ thống siêu âm 
hội tụ cường độ cao tại BV trường ĐHYD Cần Thơ
Ths. Nguyễn Văn Đối
H7.S2.O6. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả khởi phát chuyển dạ để 
chấm dứt thai kỳ bằng ống thông Foley tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ 
năm 2016-2018
(The clinical, paraclinical features and results of induction of labour by folley 
cather balloon in Can Tho City Maternity Hospital)
Bs.CKI. Nguyễn Thị Kim Quyên

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Khởi phát chuyển dạ (KPCD) khi cổ tử cung 

chưa thuận lợi là nhiệm vụ quan trọng của bác sĩ sản khoa. 
KPCD bằng ống thông Foley đặt ở lỗ trong CTC là phương pháp 
cơ học dễ thực hiện, can thiệp tối thiểu, ít tác dụng phụ và biến 
chứng, ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Mục 
tiêu nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
đánh giá kết quả khởi phát chuyển dạ để chấm dứt thai kỳ bằng 
ống thông Foley tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 
mô tả trên 104 thai phụ nhập viện có chỉ định khởi phát chuyển 
dạ khi cổ tử cung chưa thuận lợi (Bishop ≤4) từ tháng 10/2016 
đến tháng 3/2018. Kết quả: Thai phụ sinh con so chiếm 62.5%, 
Tuổi thai trung bình trong nghiên cứu là 40.2±0.7, trong đó 
nhóm KPCD vì thai quá ngày chiếm 80.8%, nhóm thiểu ối chiếm 
13.4%, nhóm tiền sản giật chiếm 5.8%. Bishop trung bình trước 
KPCD là 3.26 điểm, sau KPCD là 8.3 điểm. Tỉ lệ KPCD thành công 
là 87.5%. Có 37.4% trường hợp được tăng co sau KPCD, 47.1% 
trường hợp sinh thường. Kết luận: Tỉ lệ KPCD thành công là 
87.5%, Có 47.1% sinh thường khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm 
KPCD thành công và thất bại.
Từ khóa: khởi phát chuyển dạ, Bishop, thông Foley.

ABSTRACT
Background: Management of pregnancies in which the cervix is 

unfavorable is an important task for obstetricians, induction of labour 
by Foley Baloon is an easy-to-implement, minimally invasive and 
complicating method. Objectives: to descript the clinical, paraclinical 
features and results of induction of labour of Foley Catheter Baloon 
in Can Tho Obstetrics and Gynecology Hospital. Materials and 
methods: cross-sectional study involving 104 patients that were 
admitted for induction of labour with unfavourable cervix, that is, a 
Bishop score < 4 between October 2016 and March 2018. Results: 
During the period, 104 patients had extra-amniotic catheter balloon 
placement for cervical ripening preparatory for induction of labour. 
64.4 percents of the patients were primigravidae while the remaining 
were multiparous. The average gestational age was 40.2±0.7 weeks. 
The indication for induction of labour was hypertensive disease 
in pregnancy in 5.8% of patients, post-term pregnancy in 81.7% of 
patients, oligohydramnios in 7.7% of cases and the other for 4.8% of 
case. The average Bishop score before insertion was 3.26 and average 
score after catheter expulsion was 8.3. Spontaneous labour followed 
balloon expulsion in 87.1% of patients, and in 37.4% patients 
oxytocin was required for labour induction and/or augmentation 
of weak contractions. Vaginal delivery was achieved in 47.1% of the 
women while there was recourse to caesarean section. There was 
no serious complication. Conclusion: There were no significant 
differences among the 2 groups (with/without Spontaneous labour 
followed balloon) for indication, materal age, gestational age, parity, 
gravidity, primary Bishopscore. Number of vaginal deliveries within 
24 hours were significant differences in 2 groups. 
Keywords: Labor induction, Bishop score,  Foley catheter

H7.S2.O7. Nghiên cứu giá trị của chỉ số ROMA – IOTA trong dự đoán nguy cơ u ác 
buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ năm 2017 – 2019
(The value of IOTA and ROMA index in predicting the risk of malignancy in ovarian tumors)
Bs.CKI. Nguyễn Quốc Bảo

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Khối u buồng trứng là bệnh lý rất hay gặp ở phụ 

nữ, có nguy cơ ác tính. Nghiên cứu này giúp xác định giá trị của chỉ 
số ROMA và IOTA trong dự đoán nguy cơ u ác buồng trứng trước khi 
phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt 
ngang trên 207 trường hợp có u buồng trứng được phẫu thuật tại 
bệnh viện Phụ sản Thành Phố Cần Thơ năm 2017 – 2019. Kết quả: 
Độ nhạy ROMA trong chẩn đoán là 76,7%. Độ đặc hiệu ROMA là 
96,6%. Giá trị tiên đoán dương ROMA là 79,3%. Giá trị tiên đoán âm 
ROMA là 96,1%. Độ nhạy IOTA SR trong chẩn đoán là 63,3%. Độ đặc 
hiệu IOTA SR 94,9%. Giá trị tiên đoán dương IOTA SR là 82,6%. Giá 
trị tiên đoán âm IOTA SR là 98,8%. Độ nhạy IOTA LR2 trong chẩn 
đoán là 76,7%. Độ đặc hiệu IOTA LR2 là 97,2%. Giá trị tiên đoán 
dương IOTA LR2 là 82,1%. Giá trị tiên đoán âm IOTA LR2 là 96,1%. 
Kết luận: IOTA và ROMA là 2 công cụ có giá trị cao trong dự đoán 
trước nguy cơ u ác tính buồng trước khi phẫu thuật.
Từ khóa: Khối u buồng trứng, ung thư buồng trứng, IOTA, ROMA, 
HE4, siêu âm.

ABSTRACT
Background: Ovarian tumor is a very common disease in 

women, at risk of malignancy. This study helps to determine the 
value of ROMA and IOTA in predicting the risk of malignancy in 
ovarian tumors before surgery. Material and methods: pcross-
sectional descriptive studies on 207 cases of ovarian tumors 
underwent surgery at Can Tho City Maternity Hospital in 2017 - 
2019. Results: the sensitivity of ROMA is 76.7%. The specificity 
of ROMA is 96.6%. The positive predictive value of ROMA is 
79.3%. The negative predictive value of ROMA is 96.1%. the 
sensitivity of IOTA SR is 63.3%. The specificity of IOTA SR 94.9%. 
The positive predictive value of IOTA SR is 82.6%. The negative 
predictive value of IOTA SR is 98.8%. The sensitivity of IOTA 
LR2 is 76.7%. The specificity of IOTA LR2 is 97.2%. The positive 
predictive value of IOTA LR2 is 82.1%. The negative predictive 
value of IOTA LR2 is 96.1%. Conclusion: IOTA and ROMA are 
two highly valuable tools for predicting the risk of malignant 
tumors before surgery.
Keywords: Ovarian tumor, ovarian cancer, malignant, IOTA, 
ROMA, HE4, ultrasound. 

H7.S2.O8.  Lợi ích của viên thuốc tránh thai loại phối hợp
Ths. Nguyễn Quốc Tuấn
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H7.S3.O1.  Kết quả điều trị 900 trường hợp sỏi thận bằng phương pháp tán sỏi ngoài 
cơ thể tại bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ
(Results of treatment of 900 renal stone cases by Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy 
at CTUMP Hospital)
Bs.CKII. Trần Huỳnh Tuấn

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL) đã được 

triển khai tại Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ trong suốt 7 năm với 
mục đích điều trị sỏi niệu với mức độ xâm hại ít nhất.  Mục tiêu: Khảo 
sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh sỏi thận, đánh giá kết 
quả điều trị và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị sỏi thận 
bằng ESWL. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu có phân 
tích 900 bệnh nhân sỏi thận đơn độc, kích thước <20mm được điều trị 
bằng ESWL tại bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ từ tháng 5/2012 đến 
tháng 5/2019. Kết quả: Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là đau 
hông lưng (89%), chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng thận, sỏi cực 
dưới thường gặp nhất (39%), đa số là sỏi cản quang vừa, kích thước sỏi 
trung bình 13.1mm. Tỷ lệ thành công chung là 76,7%. Tỷ lệ thành công 
cộng dồn cho một lần tán là 31,5%, cho 2 lần tán là 58,9%, 3 lần tán là 
76,7%, trung bình 2,1 lần tán cho mỗi TH. 96% chỉ đau mức độ nhẹ. Da 
vùng tán thường chỉ đỏ, sung huyết nhẹ, giảm và hết trong vài ngày mà 
không để lại di chứng gì. Biến chứng thường gặp nhất là mảnh sỏi vỡ rơi 
xuống tắc niệu quản (22%) và gây đau quặn thận (15%), 100% có tiểu 
máu nhẹ sau tán sỏi. Các yếu tố liên quan đến kết quả tán sỏi:  vị trí, kích 
thước, độ cản quang của sỏi. Kết luận: ESWL là phương pháp an toàn 
và hiệu quả để điều trị sỏi thận nhỏ hơn 20mm (sạch sỏi 76%).

ABSTRACT
Background: ESWL method has used at CTUMP hospital for 7 

years with the purpose of treatment of urolithiasis is to clean the 
stones with the least amount of invasion. Objectives: examine the 
clinical characteristics and subclinical characteristics of kidney stone 
disease, assess the results of treatment and explore the factors related 
to the outcome of treatment for kidney stones by extracorporeal shock 
wave lithotripsy (ESWL). Materials and methods: retrospective 
study with analyzed 900 patients with solitary kidney stone treated 
by ESWL at the Can Tho University Hospital from 5/2012 to 5/2019. 
Results: the most common clinical symptoms are flank pain (89%), 
almost no affect to renal function, lower pole stones most frequently 
(39%), the majority of contrast medium stone with the size of 
13.1mm. Overall success rate was 76.7%. Cumulative success rate for 
1 time  was 31.5%, 2 times was 58.9%  and 3 times was 76.7%,  an 
average of 2.1 times per case. 96% with only mild pain. The skin is 
usually red, with mild hyperemia decreasing and disappearing for a 
few days without sequelae nothing. The most common complication is 
ureteral obstruction caused by stone fragments (22%) and renal colic 
(15%), light hematuria occured in 100% after ESWL. Factors related 
to the outcome lithotripsy: location, size and degree of contrast of 
kidney stone. Conclusion: ESWL is a safe method and effective for 
the treatment of kidney stones up to 20mm in size (success rate was 
76.7%).

H7.S3.O2. Đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu bằng phương pháp tán sỏi laser  
tại Bệnh viện ĐHYD Cần Thơ 2016 – 2019.
(Ureteroscopic lithotripsy for ureteral stone: treatment outcomes with holmium yag 
laser at Can Tho University Hospital 2016 - 2019)
Ths. Nguyễn Trung Hiếu

TÓM TẮT
Đặt vấn đề và mục tiêu: Sỏi niệu quản là một bệnh lý thường 

gặp; các phương pháp điều trị truyền thống như mổ mở lấy sỏi, phẫu 
thuật nội soi hông lưng là những phương pháp xâm hại, ảnh hưởng 
nhiều đến cuộc sống người bệnh; hiện nay, phương pháp tán sỏi nội soi 
ngược dòng bằng năng lượng LASER đang được ưa chuộng với nhiều 
ưu điểm. Nghiên cứu thực hiện với mục tiêu đánh giá kết quả điều trị 
sỏi niệu quản bằng LASER tại BVĐHYDCT từ 2016 – 2019. Đối tượng 
và phương pháp nghiên cứu: Thực hiện nghiên cứu tiền cứu, mô 
tả cắt ngang với 362 lượt bệnh nhân (BN) bị sỏi niệu quản. Kết quả: 
Có 362 BN, trong đó có 205 nam (56,6%), 157 nữ (43,4%); tuổi trung 
bình là 46,5 ± 12,9 tuổi. Số lượng sỏi nhiều nhất được tán là 4 viên. Sỏi 
phân bố 1/3 trên 39,3%; 1/3 giữa 22,1%; 1/3 dưới 38,6%. Kết quả 
thành công 87,6% (317 trường hợp (TH)), 12,4% (45 TH) thất bại do 
sỏi chạy lên thận, sót sỏi to, chuyển tán ngoài cơ thể. Không có biến 
chứng gần cần can thiệp. Kết luận: Điều trị sỏi niệu quản áp dụng 
phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng bằng Holmium YAG Laser là 
sự lụa chọn an toàn và hiệu quả.
Từ khóa: sỏi niệu quản, tán sỏi nội soi ngược dòng, tán sỏi laser. 

ABSTRACT
Background and Objectives: Ureteral stone is a common disease, 

the traditional treatment methods such as open surgery, laparoscopy, 
extracorporeal shockwave lithotripsy have revealed many weaknesses 
in the treatment result. Currently, the advantages of ureteroscopic 
lithotripsy with laser energy sourse are much more than other 
methods. This research was reported with the aim of evaluating the 
results of the treatment in Can Tho University Hospital in 2016 - 2019. 
Materials and methods: A cross – sectional descriptive prospective 
study of 362 patients with ureteral stones treated by Holmium YAG 
Laser ureteroscopic lithotripsy from June 2016 to June 2019. Results: 
362 patients with 205 males (56.6%), 157 females (43.4%); the mean 
age was 46.5 ± 12.9 years old. The largest number of stones is 4. Stone 
position: 39.3% upper, 22.1% middle, 38.6% lower ureter. The result 
reached 87.6% success, 11.4% failed. There is no severe complication. 
Conclusion:  Laser lithotripsy for ureteral stone is really safe and high 
efficiency.
Keywords: ureteral stone, ureteroscopic lithotripsy, Holmium YAG 
laser lithotripsy.

H7.S3.O3. Đánh giá bước đầu giá trị của mật độ PSA, phần trăm PSA tự do, phần trăm 
p2PSA và chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở 
bệnh nhân có khối u tuyến tiền liệt.
Ths. Lâm Nhân Hậu
H7.S3.O4. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, niệu dòng đồ và đánh giá kết quả điều trị 
bướu lành tiền liệt tuyến bằng phương pháp cắt đốt nội soi tại BV trường ĐHYD  
Cần Thơ năm 2017-2019.
Ths. Quách Võ Tấn Phát
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H7.S3.O5.  Kết quả điều trị 80 trường hợp rối loạn đường tiểu dưới do tăng sinh 
lành tính tuyến tiền liệt bằng hệ thống siêu âm hội tụ cường độ cao tại Bệnh viện 
Trường ĐHYD Cần Thơ
(Treatment outcomes of 80 benign prostatic hyperplasia cases by high-intensity 
focused ultrasound at Can Tho University Hospital)
Ths. Lê Quang Trung

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là bệnh lý thường 

gặp ở nam giới lớn tuổi trên toàn thế giới. Siêu âm hội tụ cường độ cao 
(HIFU) là phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu bệnh tăng sinh tuyến 
tiền liệt. Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị 80 trường hợp rối loạn 
đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng hệ thống 
HIFU tại Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu mô tả cắt ngang trên 
80 bệnh nhân TSTTL được điều trị bằng HIFU tại Bệnh viện Trường 
Đại Học Y Dược Cần Thơ từ 1/2014 đến 01/2019, đánh giá dựa trên 
bảng điểm IPSS, QoL, Qmax, Siêu âm bụng, CT Scanner tuyến tiền liệt. 
Kết quả : Tuổi trung bình nghiên cứu là 69 ± 15,45, điều trị kết quả tốt 
với tỷ lệ 81,25%, cải thiện chất lượng điểm IPSS và thể tích tuyến tiền 
liệt, Qmax sau 1 tháng và 6 tháng điều trị. Kết luận: Hệ thống siêu âm 
hội tụ cường độ cao (HIFU) là phương pháp an toàn và hiệu quả trong 
điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt với xâm lấn tối thiểu. Kết 
luận: ESWL là phương pháp an toàn và hiệu quả để điều trị sỏi thận 
nhỏ hơn 20mm (sạch sỏi 76%).
Từ khóa: HIFU, Tuyến tiền liệt, Tăng sinh tuyến tiền liệt, Siêu âm hội 
tụ cường độ cao.

ABSTRACT
Background: Benign prostatic hyperplasia is a common disease 

of ageing men worldwide. High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) 
ablates benign prostatic tissue in a minimally invasive manner with 
low morbidity. Objectives: Assess the results of high-intensity 
focused ultrasound (HIFU) for 80 benign prostatic hyperplasia cases 
at Can Tho University Hospital. Materials and methods: A cross–
sectional descriptive prospective study of 46 patients with benign 
prostatic hyperplasia were treated by HIFU at Can Tho University 
Hospital from 1/2014 to 01/2019. The results were compared with 
IPSS and QoL score, ultrasound and CT Scanner of prostate gland. 
Results: The mean age was 69 ± 15.45. The results showed that after 
HIFU treatment: the good result rate was 81.25%, IPSS and prostatic 
volume, Qmax were significantly decreased after 1 and 6 month(s). 
There was no complication. Conclusion: HIFU is effective and safe in 
the treatment of BPH which causes minimal invasion. 
Keywords:  HIFU, BPH, high-intensity focused ultrasound, treatment 
of benign prostatic hyperplasia. 

H7.S3.O6.  Đánh giá kết quả phục hồi chức năng bàng quang ở bệnh nhân gãy cột 
sống tổn thương tủy đã kết hợp xương cột sống
Bs. Hồ Hoàng Tuấn
H7.PP.01.  Sự đa hình chiều dài của STS sY 1291 ở nam giới khám vô sinh 
Ts. Cao Thị Tài Nguyên
H7.PP.02.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, một số yếu tố liên quan và kết quả 
phá thai nội khoa trên thai kỳ đến 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết mổ lấy thai cũ dưới 
36 tháng tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ
(A study of characteristics, ultrasonography, some related factors and medical abortion 
outcome of up to 49 days pregnancy with under 36 months cesarean section scar at Can 
Tho Maternity Hospital)
Bs.CKII. Phan Hữu Thúy Nga

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tỷ lệ phá thai trên phụ nữ có vết mổ lấy thai cũ và đồng thời 

tỷ lệ tai biến và biến chứng do phá thai tại Việt Nam đều tăng. Do đó, phương 
pháp phá thai nội khoa trên tử cung có vết mổ lấy thai cũ góp phần làm giảm các 
tai biến và biến chứng của phá thai bằng nạo-hút thai. Mục tiêu: Khảo sát hiệu 
quả, sự an toàn của phác đồ phá thai nội khoa bằng Mifepristone và Misoprostol 
trong chấm dứt thai kỳ đến 49 ngày vô kinh và những yếu tố liên quan đến mang 
thai, phá thai ở phụ nữ có vết mổ cũ lấy thai. Phương pháp nghiên cứu: Thử 
nghiệm lâm sàng không nhóm chứng trên 95 phụ nữ có thai đến 49 ngày vô 
kinh có vết mổ cũ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ từ tháng 
4/2016 đến 7/2017. Phác đồ sử dụng uống 200mg Mifepristone và uống 400µg 
Misoprostol 48 giờ sau đó, lặp lại liều 400µg Misoprostol ở những trường hợp 
không ra huyết âm đạo sau 4 giờ dùng liều đầu Misoprostol. Kết quả: Tỷ lệ thành 
công 84,2%. Đa số phụ nữ ra huyết âm đạo nhiều hơn kinh nguyệt (41,1%) và 
kéo dài trên 14 ngày (40,0%). Đa số phụ nữ có triệu chứng đau bụng ở mức 
độ vừa phải (45,3%). Các tác dụng phụ có thể có là buồn nôn (6,3%), tiêu chảy 
(12,6%), ớn lạnh hoặc run (9,5%). Không có tai biến: vỡ tử cung, choáng mất 
máu, nhiễm trùng. Đa số phụ nữ có kiến thức chưa đúng về nguy hiểm của phá 
thai (51,6%). Về lý do mang thai lần này, có 60% phụ nữ thất bại khi đang áp 
dụng biện pháp tránh thai. Lý do phá thai ở phụ nữ trong nghiên cứu đa số là đủ 
số con, không muốn sinh thêm. Kết luận: Phá thai nội khoa với Mifepristone and 
Misoprostol an toàn và hiệu quả cao ở thai phụ có vết mổ lấy thai cũ.
Từ khóa: Phá thai nội khoa, Mifepristone, Misoprostol, vết mổ cũ lấy thai. 

ABSTRACT
Background: Both the incidence of abortions in women with old 

cesarean sections and at the same time the rates of complications and abortion 
complications increased in Vietnam. Thus, the method of medical abortion on 
the uterus with cesarean section scar contributes to reduce the complications 
of surgical abortion. Objectives: To investigate the efficacy, safety of medical 
abortion regimen with Mifepristone and Misoprostol in termination of up to 
49 days pregnancy and factors related to pregnancy and abortion in women 
with previous cesarean section. Methods: Non-controlled clinical trial in 95 
pregnant women with up to 49 days gestation and previous cesarean section 
at Can Tho Maternity Hospital from April 2016 to July 2017. The regimen used 
200mg of Mifepristone and 400μg of Misoprostol 48 hours later, repeated 400μg 
of Misoprostol in cases of non-vaginal bleeding after 4 hours of administration 
of Misoprostol. Results: Success rate of the medical abortion with Mifepristone 
and Misoprostol was 84.2%. Most women had vaginal discharge more than 
menstruation (41.1%) and lasted for more than 14 days (40.0%). Most women 
had moderate abdominal pain (45.3%). Possible side effects were nausea 
(6.3%), diarrhea (12.6%), chills or tremor (9.5%). No complications such as 
uterine rupture, shock of blood loss or infection. Most women had inadequate 
knowledge of the dangers of abortion (51.6%). In the reasons of this pregnancy, 
60% of women were failed to use contraception. The reason for abortion of 
women in the study was that most of them had enough children and did not 
want to give birth anymore. Conclusion: Medical abortion with Mifepristone 
and Misoprostol is safe and effective in women with old cesarean sections.
Keywords: Medical abortion, Mifepristone, Misoprostol, previous cesarean 
section. 
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H7.PP.03. Đánh giá hiệu quả của thông Foley 2 bóng cải tiến trong khởi phát 
chuyển dạ ở thai quá ngày dự sinh
Bs.CKII. Nguyễn Hà Ngọc Uyên
H7.PP.O4. Nghiên cứu kết quả xét nghiệm sàng lọc trước sinh và kỹ thuật QF-PCR 
ở thai có nguy cơ cao lệch bội nhiễm sắc thể tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố  
Cần Thơ năm 2017-2018
Bs.CKII. Nguyễn Xuân Thảo

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhiều nghiên cứu thống kê đã xác định 

dị tật bẩm sinh là một trong những nguyên nhân chính 
gây nên tử vong và bệnh tật của trẻ trong những năm 
đầu tiên của cuộc sống. Theo thống kê của tổ chức y tế 
thế giới năm 2003 dị tật bẩm sinh chiếm khoảng 3 - 4% 
tổng số trẻ được sinh ra bao gồm cả trẻ sống hoặc trẻ 
chết lúc sinh. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thai có nguy cơ 
cao lệch bội nhiễm sắc thể trên những thai phụ thực 
hiện sàng lọc trước sinh bằng xét nghiệm Combined test 
hoặc Triple test tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Phụ 
sản thành phố Cần Thơ từ tháng 05/2017 đến tháng 
05/2018. Xác định tỉ lệ thai có kết quả chẩn đoán lệch 
bội nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật QF-PCR trên thai có kết 
quả Combined test, Triple test nguy cơ cao. Đánh giá kết 
quả chấm dứt thai kỳ những trường hợp QF-PCR bất 
thường. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. 
Đối tượng nghiên cứu: thai phụ đồng ý thực hiện xét 
nghiệm sàng lọc trước sinh thời điểm ba tháng đầu thai 
kỳ (xét nghiệm Combined test) hoặc ba tháng giữa thai 
kỳ (xét nghiệm Triple test) tại khoa Khám bệnh - Bệnh 
viện Phụ sản thành phố Cần Thơ từ tháng 5 năm 2017 
đến tháng 5 năm 2018. Kết quả: Tỉ lệ thai có nguy cơ 
cao lệch bội nhiễm sắc thể trên những thai phụ thực hiện 
sàng lọc trước sinh bằng Combined test là 25,9%, bằng 
xét nghiệm Triple test là 21,8%. Tỉ lệ nguy cơ về trisomy 
21, 13, 18 của xét nghiệm Combined test lần lượt là 
85,1%, 1,5% và 13,4%. Tỉ lệ nguy cơ về trisomy 21, 18 
của xét nghiệm Triple test lần lượt là 84,6% và 15,4%. 
Trong 314 thai phụ nguy cơ cao lệch bội nhiễm sắc thể 
qua xét nghiệm sàng lọc, tỉ lệ đồng ý chọc ối là 99,7%. 
Kết quả QF-PCR bất thường là 8,3% (26 ca). Trong đó 
thai phụ mang thai trisomy 21 là 57,7%, trisomy 13 là 
15,4%, trisomy 18 là 23,1% và 3 nhiễm sắc thể X là 3,8%. 
Số thai phụ đồng ý chấm dứt thai kỳ sau khi có kết quả 
QF-PCR là 96,2% (25/26 ca). Phương pháp chấm dứt 
thai kỳ là nội khoa chiếm 100%, thời gian từ khi khởi 
phát chuyển dạ đến khi tống xuất thai khỏi buồng tử 
cung trên 7 ngày chiếm 48%, và không ghi nhận trường 
hợp tai biến nào. Kết luận: Ứng dụng kỹ thuật sàng lọc 
nhanh và hiệu quả như QF-PCR giúp thực hiện công tác 
sàng lọc trước sinh ngày càng tốt hơn. Việc sàng lọc 
trước sinh không chỉ được thực hiện ở những thai phụ 
nguy cơ như tuổi hay tiền sử sản khoa, mà nên được 
khuyến cáo thực hiện thường quy để phát hiện những 
bất thường nhiễm sắc thể. Từ khóa: dị tật bẩm sinh, 
Combined test, Triple test, QF-PCR.

ABSTRACT
Background: Many statistical studies have 

identified birth defects as causes of neonatal death and 
infants disease. Birth defects account for about 3 to 4% 
of all births, according to the World Health Organization. 
Objectives: To determine the percentage of fetuses 
with high risk of multiple chromosomal abnormalities 
in pregnant women who performed prenatal screening 
by Combined test and triple test in Cantho Obstetrics 
and Gynecology Hopital from May 2017 to May 2018. 
Evaluation of abnormal QF-PCR in pregnant women 
with high risk of Combined-Test, Triple-Thigh and 
termination of abnormal QF-PCR. Methods of study: 
cross-sectional study.  Subjects: Pregnant women who 
agreed to perform the pre-natal screening test at the first 
trimester (Combined test) or the third trimester (Triple 
test) at the Cantho Obstetrics and Gynecology Hopital 
from May 2017 to May 2018. Results: The proportion 
of fetuses with a high risk of multiple chromosomal 
abnormalities in pregnant women using pre-natal 
screening was 25.9%, with the Triple Test of 21.8%. The 
trisomy risk ratios of 21, 13, and 18 based on Combined 
Test were 85.1%, 1.5% and 13.4%, respectively. The 
trisomy risk ratios of 21, 13, and 18 based on the Triple 
Test were 84.6%, 0% and 15.4% respectively. In 314 
high-risk pregnancies due to biochemical tests, the 
rate of amniocentesis was 99.7%. The abnormal QF-
PCR was 8.3% (26 cases). In pregnant women, trisomy 
21 was 57.7%, T13 was 15.4%, T18 was 23.1%, and 
3 chromosomes was 3.8%. Pregnant women agreed 
to terminate their pregnancy after a QF-PCR of 96.2% 
(25/26). The method of termination of pregnancy is 
internal medicine, which accounts for about 100%, 
there is uncomplication, the time from labor induction 
to out of uterus is average > 7 days. Conclusion: The 
application of rapid and effective screening techniques 
such as QF-PCR improves prenatal diagnosis. Prenatal 
screening is not only done in high-risk pregnant women, 
such as the age or history of obstetrics, but should be 
routinely recommended for every pregnant women to 
detect chromosomal abnormalities. Keywords: birth 
defects, Combined test, Triple test, QF-PCR.

H7.PP.05. Đặc điểm những trường hợp có chỉ định mổ lấy thai khi ối vỡ 
Ths. Nguyễn Quốc Tuấn
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H7.PP.O6. Nghiên cứu tình hình viêm âm đạo ở phụ nữ có chồng đến khám tại 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và BV Phụ sản TP. Cần Thơ.
(Research the prevalence of vaginitis in married women in Can Tho Central  
General Hospital and Can Tho Obstetrics and Gynecology)
 Ths. Nguyễn Thị Thảo Linh

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ viêm âm đạo và tìm hiểu các yếu 

tố liên quan đến tình trạng viêm âm đạo ở phụ nữ. Phương 
pháp: Mô tả cắt ngang ở 346 phụ nữ có chồng đến khám 
phụ khoa tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và 
Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ trong thời gian ng-
hiên cứu từ tháng 09/2015 đến tháng 04/2016. Đối tượng 
nghiên cứu được phỏng vấn, khám lâm sàng, lấy mẫu dịch 
tiết âm đạo để đo pH, Whiff test và soi tươi. Sau đó, chúng 
tôi xác định tỷ lệ viêm âm đạo, đồng thời ghi nhận các yếu 
tố liên quan đến tình trạng viêm âm đạo như: dịch tễ, tiền 
căn sản phụ khoa, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thói quen 
vệ sinh, thói quen tình dục. Kết quả: Tỷ lệ viêm âm đạo 
chung 35,5%, trong đó nhiễm khuẩn âm đạo chiếm 20,8%, 
viêm âm đạo do nấm Candida albicans chiếm 13,0% và 
viêm âm đạo do Trichomonas vaginalis chiếm 1,7%. Có mối 
liên quan giữa viêm âm đạo với nơi ở, trình độ văn hóa, rửa 
âm hộ bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ, khoảng cách thay 
băng vệ sinh, quan hệ tình dục khi viêm và lau rửa sau quan 
hệ tình dục. Kết luận: Tỷ lệ viêm âm đạo ở phụ nữ rất cao 
35,5% chủ yếu ở nhóm nhiễm khuẩn âm đạo; nơi ở và thói 
quen sinh hoạt làm tăng nguy cơ viêm âm đạo. 
Từ khóa: Viêm âm đạo, nhiễm khuẩn âm đạo, nhiễm nấm 
Candida, Trichomonas vaginalis. 

ABSTRACT
Objectives: to determine the prevalence of vaginitis 

and to understand the factors associated with vaginitis in 
women. Methods: cross-sectional study in 346 married 
women in Can Tho Central General Hospital and Can Tho 
Obstetrics and Gynecology from 09/2015 to 04/2016. 
They were interviewed, examined clinically and took 
specimen of vaginal discharge for pH, Whiff test and wet 
mount. Then, to determine the prevalence of vaginitis 
and relational factor such as: epidemiological, history of 
obstetrics and gynecology, academic level, job, hygiene 
habits, sexual habits.  Results: the prevalence of vaginitis 
was 35.5% (bacterial vaginosis 20.8%, Candida albicans 
13.0%, Trichomonas vaginalis 1.7%). The relationship 
between vaginitis and location, education level, using a 
feminine hygiene wash, time to change a sanitary pad, 
having sexual realations while suffering vaginitis and 
vulvar hygiene after sexual intercourse. Conclusions: 
The prevalence of vaginitis was very high (35.5%), mostly 
in group bacteria vaginosis; Residence and living habits 
increased the risk of vaginitis. 
Keywords: vaginitis, Bacterial vaginosis, Candida albicans, 
Trichomonas vaginalis.

H7.PP.O7. Nghiên cứu tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai và một số yếu 
tố liên quan ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng tại quận Ninh Kiều thành 
phố Cần Thơ
Ths. Nguyễn Thị Thư

TÓM TẮT
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ có chồng sử dụng các biện pháp tránh thai tại 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tìm hiểu một số yếu 
tố liên quan đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai ở 
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng sử dụng các biện 
pháp tránh thai tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang có phân tích trên 1090 phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ có chồng sử dụng các biện pháp tránh thai 
tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2016-2017. 
Kết quả: Có 82,75% đối tượng đang sử dụng biện pháp 
tránh thai, trong đó: 80,04% sử dụng biện pháp tránh thai 
hiện đại, 19,96% sử dụng biện pháp tránh thai khác, có 
17,25% không sử dụng biện pháp tránh thai. Biện pháp 
đang sử dụng: Dụng cụ tử cung 33,70%, thuốc uống tránh 
thai vỉ 22,06%, bao cao su 20,07%, xuất tinh ngoài âm đạo 
14,63%, các biện pháp khác 9,54%. Kết luận: có 82,75% 
đối tượng đang sử dụng biện pháp tránh thai, việc không 
sử dụng các biện pháp tránh thai liên quan đến nhóm tuổi, 
tuổi lập gia đình, nghề nghiệp, thời gian kết hôn, số con 
hiện có.
Từ khóa: biện pháp tránh thai, dân số

ABSTRACT
Objectives: determine the proportion of married 

women in childbearing age using contraceptive methods 
in Ninh Kieu District, Can Tho City. Understanding some 
factors related to the use of contraceptives in women of 
married age to use contraceptive methods in Ninh Kieu 
District, Can Tho City. Materials and methods: Cross-
sectional descriptive study analyzed over 1090 married 
women of reproductive age using contraceptive methods 
in Ninh Kieu District, Can Tho City in 2016-2017. Results: 
There are 82.75% of contraceptive users, of which 80.04% 
use modern contraceptive methods, 19.96% use other 
contraceptive methods, 17.25% do not use it. contraceptive 
use. Measures being used: intrauterine devices 33.70%, 
blisters for oral contraceptives 22.06%, condoms 20.07%, 
vaginal vaginal ejaculation 14.63%, other measures 9.54 
%. Conclusion: 82.75% of people are using contraceptive 
methods, not using contraceptive methods related to age 
group, age of marriage, occupation, time of marriage, 
number of existing children.
Keywords: contraception, population
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H7.PP.08. Nghiên cứu tình hình và kết quả điều trị tiền sản giật nặng tại khoa Sản 
BVĐKTƯ Cần Thơ
(Evaluation of rate, associated factors and outcomes for patients with severe eclampsia 
in Obstetrics Department, Can Tho Central General Hospital)
Bs. Phan Nguyễn Hoàng Phương

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tiền sản giật là bệnh rất thường gặp trong thai 

kỳ và là bệnh lý phức tạp xảy ra ở nửa sau thời kỳ thai nghén, đặc 
biệt là tiền sản giật ở thể nặng gây ra nhiều biến chứng nặng nề 
cho mẹ và thai nhi. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tiền sản giật nặng 
và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến tiền sản giật nặng đồng 
thời đánh giá kết quả điều trị tiền sản giật nặng tại Khoa Sản- 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Phương pháp: mô tả 
cắt ngang 92 thai phụ tiền sản giật tại khoa sản - Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Cần Thơ trong thời gian nghiên cứu từ tháng 
10/2016 đến 10/2017 xác định tỷ lệ tiền sản giật nặng, ghi nhận 
các đặc điểm về tiền sử bệnh của bản thân và gia đình, tiền thai 
và phương pháp sinh, biến chứng cho mẹ và con, chỉ số Apgar của 
trẻ sơ sinh và ngày nằm viện. Kết luận: Tiền sản giật nặng chiếm 
69,6%; nguy cơ bệnh tăng cao khi tuổi thai càng nhỏ và nếu được 
điều trị kịp thời sẽ giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm trên 
mẹ và thai.
Từ khóa: tiền sản giật nặng, kết quả điều trị tiền sản giật nặng. 

ABSTRACT
Background: Pre-eclampsia is a disorder of pregnancy 

characterized by the onset of high blood pressure and often a 
significant amount of protein in the urine. A severe pre-eclampsia 
increases the risk of poor outcomes for both the mother and the baby. 
Objectives: Determining the prevalence of severe pre-eclampsia 
and associated factors and evaluating the results of intensive pre-
eclampsia treatment in Obstetrics Department, Cantho Central 
General Hospital. Materials and method: A cross-sectional with 
92 patients with pre-eclampsia in Obstetrics Department, Cantho 
Central General Hospital from October 2016 to October 2017 to 
determine severe pre-eclampsia, recognize the personal and family 
medical history, prenatal and delivery methods, maternal and 
neonatal complications, neonatal Apgar index and hospitalization 
date.  Conclusions: The prevalence of severe pre-eclampsia was 
69.6%, the risk of disease increased when the gestational age 
was smaller and if treated promptly, it will minimize dangerous 
complications on the mother and the fetus. 
Keywords: Severe pre-eclampsia, pre-eclampsia outcomes. 

H7.PP.O9. Nghiên cứu tỉ lệ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết cục thai kỳ của các 
thai phụ chuyển dạ sinh có siêu âm Doppler động mạch não giữa bất thường tại Bệnh 
viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ năm 2016 – 2018
(The rate and clinical features, laboratory findings and fetal outcome of pregnancies in 
labor with abnormal fetal middle cerebral artery Doppler ultrasound at Can Tho City 
Maternity Hospital in 2016-2018)
Bs.CKI.Nguyễn Thanh Thủy

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Siêu âm Doppler động mạch não giữa (ĐMNG) 

thai nhi bất thường có liên quan đến tình trạng thiếu oxy ở thai. 
Tuy nhiên, đôi khi kết quả siêu âm và kết cục thai kỳ không tương 
xứng. Do đó, việc nhận định các đặc điểm và kết cục thai kỳ của 
những thai phụ có kết quả siêu âm Doppler ĐMNG thai nhi bất 
thường là rất cần thiết để có sự can thiệp kịp thời nhằm mang 
lại một thai kỳ an toàn. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thai phụ chuyển 
dạ có siêu âm Doppler động mạch não giữa (ĐMNG) thai nhi bất 
thường, mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số 
yếu tố liên quan và kết cục thai kỳ của các thai phụ chuyển dạ 
có siêu âm Doppler ĐMNG thai nhi bất thường tại bệnh viện Phụ 
Sản Cần Thơ (BVPSCT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang trên 1481 thai phụ mang thai đủ tháng chuyển 
dạ sinh tại BVPSCT trong thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 
04/2018, có kết quả siêu âm Doppler ĐMNG thai nhi bất thường. 
Ghi nhận các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết cục thai 
kỳ của các thai phụ và tìm ra một số yếu tố liên quan. Kết quả: 
Trong 1481 thai phụ tham gia nghiên cứu có 285 thai phụ có kết 
quả siêu âm Doppler ĐMNG bất thường, chiếm tỉ lệ 19,2%. Trong 
đó con so 55,4%, cơn co tử cung cường tính chiếm 2,1%; ối vỡ 
15,4%, chuyển dạ giai đoạn hoạt động 7,7%, nước ối xanh vỏ đậu 
13,7%, kiểu hình monitoring bất thường 17,9%, chỉ số não rốn bất 
thường 2,5%. Tỉ lệ mổ lấy thai là 60,7%, sơ sinh nhẹ cân 6,7%, tỉ 
lệ trẻ có Apgar 1 phút >7 là 92,6% và Apgar 5 phút >7 là 98,2%. 
Tình trạng bất thường trên siêu âm Doppler ĐMNG thai nhi có liên 
quan với cơn co cường tính, cơn co thưa yếu, thiểu ối, sơ sinh nhẹ 
cân. Kết luận: Khi thai bị thiếu oxy trong quá trình chuyển dạ có 
thể biểu hiện qua các chỉ số trở kháng (RI)**, chỉ số xung (PI)*** 
ĐMNG, cần thực hiện siêu âm Doppler ĐMNG thai nhi để đánh giá 
sự thay đổi đó và khi thấy bất thường nên khảo sát tiếp chỉ số não 
rốn nhằm hạn chế tình trạng xử trí quá mức.
Từ khóa: siêu âm Doppler động mạch não giữa, RI, PI, chỉ số não 
rốn.

ABSTRACT
Background: Abnormal fetal middle cerebral artery 

(MCA) Doppler ultrasound is associated with hypoxia of fetus. 
Sometimes, the fetal MCA Doppler ultrasound results and fetal 
outcomes are not commensurate. Therefore, the identification 
of characteristics and fetal outcomes of pregnant women with 
abnormal fetal MCA Doppler ultrasound is essential for timely 
intervention to achieve maternal and neonatal safety. Objective: 
To calculate the rate and describe clinical features, laboratory 
findings, related factors and the fetal outcomes of pregnant 
women in labor with abnormal fetal MCA Doppler ultrasound 
at Cantho Gynecology and Obstetrics hospital. Materials and 
methods: descriptive cross-sectional  study of 1481 pregnant 
women in labor with gestational age ≥ 37 weeks at Cantho City 
Maternity Hospital between October 2016 and April 2018, having 
abnormal fetal MCA Doppler ultrasound (<5th percentile [3]). 
Describing clinical features, laboratory findings and the fetal 
outcomes. Results: Of the 1481 women in the study, 285 were 
women with abnormal MCA Doppler ultrasound, accounting for 
19.2%. The rates of primigravida was 55.4%; uterine tachysystol 
2.1%; 15.4% with rupture of membranes, and active labor stage 
7,7%, meconium staining of amniotic fluid 13.7%, abnormal CTG 
17.9%, abnormal cerebroplacental ratio 2.5%. Caesarean section 
was conducted on 60.7% patients, low birth weight 6.7%, The rate 
of Apgar score values upper than 7 at 1st min was 92.6% and at 
5th min was 98.2% and 1.2% of newborn was death. We found the 
statistically significant association between abnormal fetal MCA 
Doppler ultrasound and uterine tachysystole, oligoamnios, low 
birth weight. Conclusion: When the hypoxic fetus during labor 
can be manifested through RI (Resistive Index), PI (Pulsatility 
Index) of fetal MCA Doppler, it is necessary to perform Doppler 
ultrasound to evaluate the change and when abnormal fetal MCA 
Doppler ultrasound we should use cerebroplacental ratio to limit 
excessive interference.
Keywords: Fetal middle cerebral artery Doppler untrasound, RI, 
PI, cerebroplacental ratio 
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H7.PP.10. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả khởi phát 
chuyển dạ bằng thông foley đặt kênh cổ tử cung và kết cục thai kỳ ở thai  
quá ngày dự sanh
Bs.CKII. Dương Mỹ Linh

TÓM TẮT
Thai quá ngày dự sanh là những thai kỳ kéo dài hơn 287 ngày tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối, thường gặp trong 
thực hành sản khoa với tỷ lệ 10% (>41 tuần) và 7% (>42 tuần). Có nhiều phương pháp khởi phát chuyển dạ (KPCD) 
đã được áp dụng. Các phương pháp này được chia thành hai nhóm chính là: phương pháp cơ học và dược học. Trên 
thế giới và Việt Nam có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh phương pháp KPCD bằng thông Foley là một phương 
pháp dễ sử dụng, rẻ tiền, hiệu quả cao, ít biến chứng và không ảnh hưởng toàn thân. Mục tiêu: (1) Mô tả đặc điểm 
lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả khởi phát chuyển dạ bằng thông Foley đặt kênh cổ tử cung so với phương pháp 
tách ối ở thai quá ngày dự sinh.; (2) Đánh giá kết cục thai kỳ ở thai quá ngày dự sinh được khởi phát chuyển dạ. Đối 
tượng nghiên cứu: Tất cả thai phụ mang thai sống > 40 tuần tuổi trở lên tính từ ngày đầu của chu kỳ kinh cuối 
(chu kỳ 28 ngày) hoặc tính theo dự sinh trên siêu âm trong 3 tháng đầu, chưa chuyển dạ vào nhập viện tại Khoa 
Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long từ tháng 06 năm 2015 đến tháng 06 năm 2016. Thiết kế nghiên cứu: Thử 
nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Kết luận: Tuổi thai phụ trung bình 28,05 ± 5,85, nhóm < 34 tuổi chiếm 
đa số 86,2%. Tuổi thai trung bình 40,14 ± 0,35 tuần. Thai phụ có tiền thai con so 60,5%, con rạ là 39,5%. Khởi phát 
chuyển dạ bằng Foley ở thai quá ngày có tỷ lệ thành công cao 82,9%; tách ối 65,8%. Đặt Foley có tỷ lệ sinh thường 
52,6%, thời gian từ khi KPCD đến khi sinh ngắn hơn tách ối và không gây ra các tai biến, biến chứng trong quá trình 
khởi phát chuyển dạ.
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Hội trường 8: NGOẠI TỔNG QUÁT - UNG BƯỚU
Hall 8 (H8.): GENERAL SURGERY - ONCOLOGY

Địa điểm: GĐ8/KT
Location: LR8/MT

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA”
SESSION 1 (S1.): CME “UPDATE ON METHODS OF SURGICAL TREATMENT”
Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Trung Hải, PGs.Ts. Nguyễn Hoàng Bắc, Prof. Hiroshi Kashida, PGs.
Ts. Phạm Văn Năng

PHIÊN 2: HÌNH THÁI VÀ NHÂN TRẮC
SESSION 2 (S2.): ANATOMY AND ANTHROPOLOGY
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Văn Lâm, PGs.Ts. Võ Huỳnh Trang, Ths. Phạm Việt Mỹ

PHIÊN 3: NGOẠI TỔNG QUÁT
SESSION 3 (S3.): GENERAL SURGERY
Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Trung Hải, PGs.Ts. Nguyễn Hoàng Bắc, PGs.Ts. Phạm Văn Năng, 
Bs.CKII. Nguyễn Văn Tống

PHIÊN 4: UNG BƯỚU
SESSION 4 (S4.): ONCOLOGY
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Huỳnh Quyết Thắng, PGs.Ts. Nguyễn Đặng Dũng, Ts. Võ Văn Kha, 
Bs.CKII. Lê Thanh Vũ

BÁO CÁO POSTER
POSTER PRESENTATION (PP.)

H8.S1.O1. Ghép tạng tại Việt Nam và thế giới: hiện tại và tương lai
Gs.Ts. Lê Trung Hải

H8.S1.O2. Phẫu thuật nội soi tại Việt Nam và thế giới: hiện tại và tương lai 
PGs.Ts. Nguyễn Hoàng Bắc 

H8.S1.O3. The innovation of endoscopy focusing on colonoscopy 
Gs. Hiroshi Kashida 

H8.S2.O1. Giải phẫu động mạch ngực trong 
Ths. Võ Thành Nghĩa
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H8.S2.02. Nghiên cứu các số đo và chỉ số nhân trắc nhóm học sinh 15-17 tuổi dân tộc 
Khơme tỉnh Sóc Trăng từ năm 2016-2018.
(Investigtion into anthropometric measurements & indicators of the same Khmer ethnic 
group of 15-17 ages from 2016-2018 in Soc Trang province)
Ths. Nguyễn Thị Giao Hạ

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Số đo và chỉ số nhân trắc là các kết quả quan 

trọng trong nghiên cứu hình thái và sự phát triển con người. 
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các số đo nhân trắc của cùng 
nhóm học sinh cấp 3 dân tộc Khơme từ năm 2016-2018 tỉnh Sóc 
Trăng. Xác định các chỉ số nhân trắc của cùng nhóm học sinh cấp 
3 dân tộc Khơme từ năm 2016-2018 tỉnh Sóc Trăng. Kết quả: 
Hầu hết các số đo ở nam cao hơn nữ và tăng dần theo từng lứa 
tuổi. Cân nặng cao hơn 2-3kg và chiều cao tăng 3-4cm. Sự khác 
biệt hầu hết các số đo có ý nghĩa thống kê từ giai đoạn 15 sang 16 
tuổi (p<0,001). Các chỉ số nhân trắc của trẻ hầu hết ở mức bình 
thường. Trên cùng nhóm đối tượng từ năm 15 tuổi sang 16 tuổi 
các chỉ số Skelie và QVC khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
Kết luận: Hầu hết các số đo ở nam cao hơn nữ và tăng dần theo 
từng nhóm tuổi. Các chỉ số ở mức bình thường. Trên cùng một 
nhóm đối tượng từ 15 đến 16 tuổi, các số đo và chỉ số nhân trắc 
gia tăng có ý nghĩa thống kê.
Từ khóa: số đo, nhân trắc, học sinh

ABSTRACT
Background: Anthropometric measurements and 

indicators are important elements in studying human 
morphology and development. Objectives: Determining 
the anthropometric measurements of the same ethnic 
group of Khome high school students from 2016-2018 
in Soc Trang province. Determine the anthropometric 
indicators of the same ethnic group of Khmer high school 
students from 2016-2018 in Soc Trang province. Results: 
Most measurements in men are higher than women and 
gradually increase with each age group. Measurements 
also improved over previous studies such as 2-3kg higher 
weight and 3-4cm height increase. The difference in most 
measurements is statistically significant from 15 to 16 
years (p <0.001). The anthropometric indicators of children 
are mostly normal. Skelie and QVC index were statistically 
significant in the same group of subjects aged 15 years and 
16 years old (p <0.05). Conclusion: Most measurements in 
boys are higher than girls and gradually increase with each 
age group. The indicators are in normal. On the same group 
of people from the age of 15 to 16 years, the measurements 
and indicators had a statistically significant increase.
Keywords: Anthropometric, measurements, pupils

H8.S2.03. Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng thần kinh bì đùi ngoài 
Ths. Trần Tấn Đạt

H8.S3.01. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt 
khối tá tụy điều trị u quanh bóng vater tại Cần Thơ
(Study of clinical, paraclinical and evaluate the initial results of pancreatoduodenectomy for 
treatment periampullar tumors in Cantho)
Bs.CKII. Lưu Điền

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Phẫu thuật cắt khối tá tụy là phương pháp điều trị 

tối ưu, nhưng vẫn được xem là phẫu thuật phức tạp với nhiều kỹ 
thuật để tái lập lưu thông khác nhau. Việc tìm hiểu đặc điểm bệnh 
lý u quanh bóng Vater, nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật điều trị phù 
hợp nhằm giảm thiểu các tai biến, biến chứng phẫu thuật và tỷ lệ tử 
vong, giúp cải thiện thời gian sống thêm sau phẫu thuật cho người 
bệnh trong điều kiện hiện nay tại Cần Thơ là vấn đề cấp thiết. Mục 
tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt khối tá tụy điều trị các bệnh lý 
u quanh bóng Vater. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô 
tả cắt ngang có phân tích trên 34 bệnh nhân được điều trị các bệnh 
lý u quanh bóng Vater bằng phẫu thuật cắt khối tá tụy từ tháng 
01/2018 đến tháng 06/2019 tại Cần Thơ. Kết quả: 34 bệnh nhân u 
quanh bóng Vater có độ tuổi trung bình 59.59 ± 12.2 tuổi, tỉ lệ nam/
nữ  ≈ 1.3. Có 29.4% u đầu tụy, u bóng Vater 52.9%, u đoạn cuối ống 
mật chủ 11.8%, u tá tràng 5.9%, ung thư biểu mô tuyến 97.1%. Thời 
gian mổ trung bình là (538.53 ± 60.384) phút. Xuất huyết nội sau 
mổ là 5.9 %, xuất huyết tiêu hóa và rò tiêu hóa 2.9%, rò tụy 11.8 %, 
nhiễm trùng vết mổ 17.6%, tử vong sau mổ 8.8%. Thời gian nằm 
viện sau mổ trung bình (15.97 ± 3.557) ngày. Kết quả điều trị 64.7%, 
trung bình 23.5%, và xấu là 11.8%, tỉ lệ tử vong 8.8%. 

ABSTRACT
Background: Pancreatoduodenectomy (PDT) is the optimal 

treatment, but it is still considered a complex surgery with many 
techniques to restore different anastomosis. Understanding the 
characteristics of periampullar tumors, studying and applying 
appropriate treatment techniques to minimize complications, 
surgical complications and mortality, improve the survival time after 
surgery. Objectives: Study clinical and paraclinical characteristics 
and evaluate the initial results of PDT for treatment periampullar 
tumors. Materials and method: A prospective description was 
performed in 34 patients who underwent PDT for treatment 
periampullar tumors from Juanuary 2018 to June 2019 at Cantho. 
Results: 34 patients with periampullar tumors had an average age 
of 59.59 ± 12.2 years old, the ratio of male / female ≈ 1.3. There are 
29.4% cases of pancreatic head tumors, Vater tumors 52.9% cases, 
distal common bile duct tumors was 11.8%, duodenal tumors was 
5.9%, adenocarcinoma was 33 cases accounting for 97.1%. Average 
operation time of (538.53 ± 60,384) minutes. The rate of internal 
bleeding after surgery was 5.9%, gastrointestinal bleeding and 
gastrointestinal fistula were 2.9%, pancreatic fistula accounted for 
11.8%, wound infection accounted for 17.6%, there were 3 deaths 
after surgery accounted for 8.8%. The average hospitalization time 
after surgery (15.97 ± 3,557) days. In 34 cases, we recorded good 
treatment results, accounting for 64.7%, the average of 23.5% and 
the bad cases of 11.8%, with mortality rate accounted for 8.8%. 
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H8.S3.02. Phẫu thuật nội soi kết hợp tán sỏi điện thủy lực trong mổ điều trị sỏi đường 
mật chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
(Laparoscopic common bile duct exploration combined with electrohydraulic 
lithotripsy for treatment of biliary stones at Can Tho central hospital)
Bs. CKII. Nguyễn Văn Tống

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Phẫu thuật điều trị sỏi ống mật chủ là mổ mở 

ống mật chủ lấy sỏi và dẫn lưu đường mật. Theo xu thế phát 
triển, nhiều trung tâm đã ứng dụng phẫu thuật nội soi vào 
điều trị sỏi đường mật chính kết hợp với tán sỏi trong mổ. Mục 
tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết 
quả điều trị sỏi đường mật chính bằng phẫu thuật nội soi kết 
hợp tán sỏi điện thủy lực trong mổ. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, tiến cứu cho 44 ca sỏi 
đường mật chính được phẫu thuật nội soi và tán sỏi điện thủy 
lực từ tháng 03/2018-05/2019 tại Bệnh viện Đa khoa Trung 
Ương Cần Thơ. Kết quả: Tỷ lệ mổ nội soi thành công 97,7%, có 
1 trường hợp chuyển mổ mở. Thời gian mổ trung bình: 208,9 
± 63,6 phút. Tỷ lệ sạch sỏi 52,3%. Nội soi đường mật ống mềm 
trong mổ lấy sỏi, tán sỏi có hiệu quả sạch sỏi ở thì đầu cao 
ở nhóm chỉ có sỏi ngoài gan 94,1%. Tỷ lệ biến chứng 6,9%, 
không có tử vong. Thời gian phục hồi lưu thông ruột sau mổ 
trung bình 2,3 ± 0,9 ngày. Thời gian hậu phẫu trung bình: 9,6 
±  3,4 ngày. Kết quả sớm sau mổ: tốt 52,3%, trung bình 45,4% 
và 2,3% kết quả xấu. Kết luận: Phẫu thuật nội soi điều trị sỏi 
đường mật chính có hỗ trợ soi đường mật trong mổ là phương 
pháp hiệu quả, an toàn. 
Từ khóa: Phẫu thuật nội soi, sỏi mật, sỏi đường mật chính

ABSTRACT
Background: Management of choledocholithiasis has been 

open common bile duct exploration and T-tube drainage. There 
have been more and more a lot of reports about laparoscopic 
exploration of common bile duct. Purpose: The study of the 
clinical, laboratory characteristics of common bile duct stones, 
the results of laparoscopic surgery for treatment of bile duct 
stones. Materials and methods: From March 2018 to May 
2019, 44 patients were undergone laparoscopic common bile 
duct exploration combined with electrohydraulic lithotrypsy. 
Results: Laparoscopy was done in almost cases. The rate of 
conversion to open surgery was 2,3%. Mean operating time 
was 208 minutes. The rate of stones-clearane was 52,3%. 
Choledochoscopy with electrohydraulic lithotrypsy for extra-
hepatic stones was 94,1%. Morbidity rate was 6,9%. The mean 
time of gas out was 2,3 days. Length of postopertive time was 
9,6 ±  3,4 days. The early results were good 52,3%, immediate 
45,4%, bad 2,3%, repectively. Conclusion: Laparoscopic 
management of common bile duct stones is an efficient and 
safe.
Keywords: Laparoscopy, biliary stones, common bile duct 
stones

H8.S3.03. Nghiên cứu đặc điểm thương tổn và đánh giá kết quả điều trị chấn thương 
bụng kín tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ.
(Characteristics of blunt abdominal trauma and treatment results at Can Tho city 
general hospital)
Bs. CKII. Trần Hiếu Nhân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Chấn thương bụng kín (CTBK) là một trong 

những cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Tỉ lệ tử vong cao nếu 
không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Mục tiêu: Nghiên 
cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị chấn 
thương bụng kín tại bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. 
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Từ 
01/2016 đến 8/2018 có 110 bệnh nhân CTBK; tuổi trung bình 
37.5±17.7, nam 84%, nữ 16%. Nguyên nhân do TNGT chiếm tỉ 
lệ 75.5%. Tình trạng sốc khi vào viện là 32.7%; viêm phúc mạc 
(VPM) 31.8%; xuất huyết nội (XHN) 40.9%. Siêu âm và CT scan 
ghi nhận lần lượt: có dịch ổ bụng 91.8% (91%); tổn thương 
gan 31.8% (34.3%); tổn thương lách 35.5% (42.1%). Tổn 
thương gặp nhiều nhất là: lách (44.5%), gan 32.7% và ruột non 
(26.4%). Chỉ định điều trị bảo tồn ở 51 BN (53.6%), phẫu thuật 
51 BN (46.4%), phẫu thuật nội soi thành công 31.4%. Tỉ lệ biến 
chứng 8.2%, tử vong 2.7%. Thời gian nằm viện trung bình 9.27 
± 4.41 ngày. Kết luận: Chấn thương bụng kín gây tổn thương 
tạng đặc nhiều hơn tạng rỗng. Siêu âm bụng giúp chẩn đoán 
nhanh và chính xác. Phẫu thuật kịp thời giúp giảm tỉ lệ tử vong.
Từ khóa: chấn thương bụng kín.

ABSTRACT
Background: Blunt abdominal trauma is one of the 

common surgical emergency. High mortality rate if diagnosis 
and treatment delays. Objective: Descibe the clinical, 
subclinical features and assess treatment results in blunt 
abdominal trauma at the Can Tho city general hospital. 
Material and Methods: Study cross-sectional descriptive. 
Results: From 01/2016 to 8/2018, there’re 110 patients CAT. 
Average age is 37.5 ± 17.7. Male 84%, female 16%. About the 
causes: traffic accidents accounts for 75.5%. Shock admission 
at 32.7%; peritoneal signs (31.8%); internal bleeding signs 
(40.9%). Ultrasound and CT scan recorded: peritoneal fluid 
(91.8% and 91%); liver rupture (31.8% and 34.3%); splenic 
rupture (35.5% and 42.1%).  Spleen was found to be most 
commonly injured organ (44.5%) followed by Liver (32.7%) 
and bowel (26.4%). Indications conservative treatment in 
solid organ injury 53.6%. Indications sugery for 51 patients 
(53.6%). Laparocopic surgery for 16 patients (31.4%). 
Post-operative complication is 8.2%, overall mortality rate 
is 2.7%The average length of hospital stay by 9.27 ± 4.41 
days. Conclusion: In blunt abdominal trauma, the solid 
organ injury rate is more than viceral organs. Abdominal 
ultrasound to diagnose quickly and accurately. Timely 
surgery reduces mortality.
Keyword: Blunt abdominal trauma.
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H8.S3.O4. Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng: kết quả 8 năm 
(Laparoscopic surgery for colorectal cancer: 8-year results)
Ths. Mai Văn Đợi

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực 

tràng đang được thực hiện ngày càng nhiều tại các trung 
tâm ngoại khoa trên thế giới. Để góp phần đánh giá khả 
năng ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư 
đại trực tràng trên bệnh nhân Việt Nam, nghiên cứu này 
được thực hiện để đánh giá kết quả của phẫu thuật nội 
soi điều trị ung thư đại trực tràng. Phương pháp nghiên 
cứu: Nghiên cứu hồi cứu tất cả bệnh nhân ung thư đại trực 
tràng được điều trị bằng phẫu thuật nội soi từ tháng 12 
năm 2011 đến tháng 5 năm 2019 tại bệnh viện Trường 
Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả. Có 501 bệnh nhân được 
phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng với độ tuổi trung bình  
61,5 ± 13,6 tuổi (từ 24 đến 98 tuổi). Có 498/501 bệnh nhân 
là ung thư chiếm 98,2% và số còn lạ là 3/501 là u tuyến, 
chiếm 1,8%. Phẫu thuật thường thực hiện nhất là phẫu 
thuật điều trị ung thư trực tràng (66,46%). Thời gian phẫu 
thuật trung bình là: 203 ± 74 phút. Tỉ lệ chuyển mổ mở 
4,9%. Số lượng hạch nạo vét trung bình là: 12 ± 2,6 hạch. 
Biến chứng sau mổ 15,8%. 3 trường hợp (0,59%) diện cắt 
còn tế bào ung thư. Thời gian nằm viện trung bình sau mổ: 
8,9 ± 3,7 ngày. Tỉ lệ sống còn toàn bộ 5 năm trong nhóm ung 
thư là 71,2% và tỉ lệ sống còn 5 năm không bệnh là 50,3%).  
Từ khóa: Ung thư đại trực tràng, phẫu thuật nội soi.

ABSTRACT
Background: Laparoscopic surgery for treatment of 

colorectal cancer (CRC) has been performing routinely in 
many surgical centers in the world. In order to confirm the 
effectiveness of these laparoscopic procedures in Vietnam, 
the aims of this study was to evaluate the outcomes 
of laparoscopic resection for the treatment of CRC in 
Vietnamese patients. Methods: All CRC patients who 
underwent laparoscopic procedures between December 
2011 to May 2019 in Can Tho University Hospital were 
included in this retrospective study. Results: There were 
501 patients who undergoing laparoscopic colorectal 
resection with the mean age of 61.5 ± 13.6 tuổi (range 
24-98 years). 498/501 patients had CRC, accounted for 
98.2% and the remainder (1.8%) were adenomas. The 
most common procedures were laparoscopic ones for 
sigmoidorectal cancer, accounted for 66.46%. The mean 
operating time was 203 ± 74 min. The open conversion 
rate was 4.9%. The mean lymph nodes harvested was 12 ± 
2.6. The postoperative morbidity was 15.8%. The positive 
distal resection margin was recorded in 3 cases (0.59%). 
The mean hospital stay was 8.9 ± 3.7 days. The 5-year 
overall survival rate in CRC patients was 71,2% and 5-year 
disease free survival rate was 50,3%. 
Keywords: Colorectal cancer (CRC), laparoscopic surgery   

H8.S3.O5. Kết quả cắt túi mật nội soi điều trị sỏi túi mật ở người cao tuổi (Laparoscopic 
cholecyystectomy for gallbladder stones in the elderly patients)
Bs. CKII. Nguyễn Việt Hùng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Người cao tuổi thường có nhiều bệnh nội khoa 

đi kèm. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi điều trị sỏi túi mật trên 
người cao tuổi thường gặp nhiều khó khăn so với người trẻ 
tuổi. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng của bệnh sỏi túi mật và đánh giá kết quả điều trị sỏi túi 
mật bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi ở người cao tuổi. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 
63 bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên bị sỏi túi mật được phẫu thuật 
cắt túi mật nội soi tại hai bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ 
và Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ tháng 4/2018 -  5/2019. 
Kết quả: Trong 63 bệnh nhân có 46 nữ và 17 nam với tỷ lệ 
nữ/nam: 2,7/1. Nhóm tuổi 60-69 chiếm 69,8%. Thời gian mắc 
bệnh < 1 tuần chiếm 54%. Có 3 bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật 
bụng chiếm 4,8%. Bệnh tim mạch chiếm 44,4%. ASA II chiếm 
55,6%. Sỏi trong lòng túi mật: 85,7%, sỏi vùng cổ 14,3%. Cắt 
túi mật xuôi dòng 92,1. Tai biến trong mổ: chảy máu không 
cầm 1,6% phải chuyển mổ mở. Thời gian sử dụng thuốc giảm 
đau 2- 3 ngày sau mổ chiếm 49,2%. Biến chứng sớm sau mổ: 
1,6% rò mật sau mổ phải mổ lại. Thời gian nằm viện trung bình 
là 4,41 ngày, ngắn nhất 2, dài nhất 15 ngày. Kết quả sớm sau 
mổ: tốt chiếm 65,1%, trung bình chiếm 33,3%, xấu chiếm 1,6%.  
Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật ở người cao tuổi là 
an toàn, không làm tăng thêm các nguy cơ phẫu thuật mặc dù 
bệnh nhân có nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm.
Từ khóa: Sỏi túi mật, Bệnh nhân cao tuổi, Cắt túi mật nội soi

ABSTRACT
Background: Elderly people usually have underlying 

diseases. Therefore, performing laparoscopic cholecystectomy 
in elderly patients is challenging. Objectives: To describe the 
clinical, sub-clinical findings and the results of laparoscopic 
cholecystectomy in elderly people who have cholecystolithiasis. 
Subjects and methods: This was a cross-sectional descriptive 
study. All consecutive patients over sixty years of age underwent 
laparoscopic cholecystectomy for gallbladder stones in Cantho 
University Hospital and Cantho Central General Hospital from 
April 2018 to May 2019 were included in the study. Results: Of 
sixty-three paitents, fourty-six were female and seventeen were 
male with the ratio of female and male was 2.7/1. Patients from 
60 to 69 years of age accounted for 69.8 percent. The history of 
cholecystolithiasis within a week accounted for 54 percent. Three 
patients (4.8%) underwent previous abdominal procedures. 
44.4 percent of patients have heart diseases as underlying ones 
and ASA II was found in 55.6 percent of patients. The locations 
of gallstones in the gallbladder was 85.7% and impacted in the 
neck was 14.3 %.. Dissection from neck-gallbladder was 92.1 %. 
The convertion rate  to open cholecystectomy due to bleeding 
was 1.6 %. Analgesic administered for 2 to 3 days was found in 
49.2% of patients. Postoperative biliary leak was 1.6 % and this 
patient underwent re-operation. Average hospital stay was 4.41 
days. The good, medium and bad results were 65.1%, 33.3% and 
1.6%, respectively. Conclusion: Laparoscopic cholecystectomy 
for gallstones in elderly people is a safe procedure. 
Key words: Gallstones, elderly people, laparoscopic 
cholecystectomy.
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H8.S3.O4. Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng: kết quả 8 năm 
(Laparoscopic surgery for colorectal cancer: 8-year results)
Ths. Mai Văn Đợi

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực 

tràng đang được thực hiện ngày càng nhiều tại các trung 
tâm ngoại khoa trên thế giới. Để góp phần đánh giá khả 
năng ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại 
trực tràng trên bệnh nhân Việt Nam, nghiên cứu này được 
thực hiện để đánh giá kết quả của phẫu thuật nội soi điều trị 
ung thư đại trực tràng. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu hồi cứu tất cả bệnh nhân ung thư đại trực tràng được 
điều trị bằng phẫu thuật nội soi từ tháng 12 năm 2011 đến 
tháng 5 năm 2019 tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ. Kết quả. Có 501 bệnh nhân được phẫu thuật nội 
soi cắt đại trực tràng với độ tuổi trung bình 61,5 ± 13,6 tuổi 
(từ 24 đến 98 tuổi). Có 498/501 bệnh nhân là ung thư chiếm 
98,2% và số còn lạ là 3/501 là u tuyến, chiếm 1,8%. Phẫu 
thuật thường thực hiện nhất là phẫu thuật điều trị ung thư 
trực tràng (66,46%). Thời gian phẫu thuật trung bình là: 
203 ± 74 phút. Tỉ lệ chuyển mổ mở 4,9%. Số lượng hạch nạo 
vét trung bình là: 12 ± 2,6 hạch. Biến chứng sau mổ 15,8%. 3 
trường hợp (0,59%) diện cắt còn tế bào ung thư. Thời gian 
nằm viện trung bình sau mổ: 8,9 ± 3,7 ngày. Tỉ lệ sống còn 
toàn bộ 5 năm trong nhóm ung thư là 71,2% và tỉ lệ sống 
còn 5 năm không bệnh là 50,3%). 

Từ khóa: Ung thư đại trực tràng, phẫu thuật nội soi.

ABSTRACT
Background: Laparoscopic surgery for treatment of 

colorectal cancer (CRC) has been performing routinely in 
many surgical centers in the world. In order to confirm the 
effectiveness of these laparoscopic procedures in Vietnam, 
the aims of this study was to evaluate the outcomes 
of laparoscopic resection for the treatment of CRC in 
Vietnamese patients. Methods: All CRC patients who 
underwent laparoscopic procedures between December 
2011 to May 2019 in Can Tho University Hospital were 
included in this retrospective study. Results: There were 
501 patients who undergoing laparoscopic colorectal 
resection with the mean age of 61.5 ± 13.6 tuổi (range 
24-98 years). 498/501 patients had CRC, accounted for 
98.2% and the remainder (1.8%) were adenomas. The 
most common procedures were laparoscopic ones for 
sigmoidorectal cancer, accounted for 66.46%. The mean 
operating time was 203 ± 74 min. The open conversion 
rate was 4.9%. The mean lymph nodes harvested was 12 ± 
2.6. The postoperative morbidity was 15.8%. The positive 
distal resection margin was recorded in 3 cases (0.59%). 
The mean hospital stay was 8.9 ± 3.7 days. The 5-year 
overall survival rate in CRC patients was 71,2% and 5-year 
disease free survival rate was 50,3%. 
Keywords: Colorectal cancer (CRC), laparoscopic surgery   

H8.S3.O5. Kết quả cắt túi mật nội soi điều trị sỏi túi mật ở người cao tuổi 
(Laparoscopic cholecyystectomy for gallbladder stones in the elderly patients)
Bs. CKII. Nguyễn Việt Hùng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Người cao tuổi thường có nhiều bệnh nội khoa 

đi kèm. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi điều trị sỏi túi mật trên 
người cao tuổi thường gặp nhiều khó khăn so với người trẻ 
tuổi. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng của bệnh sỏi túi mật và đánh giá kết quả điều trị sỏi túi 
mật bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi ở người cao tuổi. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 
63 bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên bị sỏi túi mật được phẫu thuật 
cắt túi mật nội soi tại hai bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ 
và Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ tháng 4/2018 -  5/2019. 
Kết quả: Trong 63 bệnh nhân có 46 nữ và 17 nam với tỷ lệ 
nữ/nam: 2,7/1. Nhóm tuổi 60-69 chiếm 69,8%. Thời gian mắc 
bệnh < 1 tuần chiếm 54%. Có 3 bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật 
bụng chiếm 4,8%. Bệnh tim mạch chiếm 44,4%. ASA II chiếm 
55,6%. Sỏi trong lòng túi mật: 85,7%, sỏi vùng cổ 14,3%. Cắt 
túi mật xuôi dòng 92,1. Tai biến trong mổ: chảy máu không 
cầm 1,6% phải chuyển mổ mở. Thời gian sử dụng thuốc giảm 
đau 2- 3 ngày sau mổ chiếm 49,2%. Biến chứng sớm sau mổ: 
1,6% rò mật sau mổ phải mổ lại. Thời gian nằm viện trung bình 
là 4,41 ngày, ngắn nhất 2, dài nhất 15 ngày. Kết quả sớm sau 
mổ: tốt chiếm 65,1%, trung bình chiếm 33,3%, xấu chiếm 1,6%.  
Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật ở người cao tuổi là 
an toàn, không làm tăng thêm các nguy cơ phẫu thuật mặc dù 
bệnh nhân có nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm.
Từ khóa: Sỏi túi mật, Bệnh nhân cao tuổi, Cắt túi mật nội soi

ABSTRACT
Background: Elderly people usually have 

underlying diseases. Therefore, performing laparoscopic 
cholecystectomy in elderly patients is challenging. Objectives: 
To describe the clinical, sub-clinical findings and the results 
of laparoscopic cholecystectomy in elderly people who have 
cholecystolithiasis. Subjects and methods: This was a cross-
sectional descriptive study. All consecutive patients over sixty 
years of age underwent laparoscopic cholecystectomy for 
gallbladder stones in Cantho University Hospital and Cantho 
Central General Hospital from April 2018 to May 2019 were 
included in the study. Results: Of sixty-three paitents, fourty-
six were female and seventeen were male with the ratio of 
female and male was 2.7/1. Patients from 60 to 69 years of age 
accounted for 69.8 percent. The history of cholecystolithiasis 
within a week accounted for 54 percent. Three patients 
(4.8%) underwent previous abdominal procedures. 44.4 
percent of patients have heart diseases as underlying ones 
and ASA II was found in 55.6 percent of patients. The locations 
of gallstones in the gallbladder was 85.7% and impacted in 
the neck was 14.3 %. Dissection from neck-gallbladder was 
92.1 %. The convertion rate to open cholecystectomy due 
to bleeding was 1.6 %. Analgesic administered for 2 to 3 
days was found in 49.2% of patients. Postoperative biliary 
leak was 1.6 % and this patient underwent re-operation. 
Average hospital stay was 4.41 days. The good, medium 
and bad results were 65.1%, 33.3% and 1.6%, respectively. 
Conclusion: Laparoscopic cholecystectomy for gallstones in 
elderly people is a safe procedure. 
Key words: Gallstones, elderly people, laparoscopic 
cholecystectomy.
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H8.S4.O1.  Xét nghiệm hoạt tính tế bào NK máu ngoại vi: ứng dụng lâm sàng
PGs.Ts. Nguyễn Đặng Dũng

H8.S4.O2. Combination of oncolytic viruses (vaccine-derived Measles and Mumps 
virus) with nimotuzumab in treatment of cancers
PGs.Ts. Nguyễn Lĩnh Toàn 

H8.S4.O3. Interferon-stimulated gene (ISG) protein serum levels and clinical 
outcome of hepatitis B virus-related liver diseases 
Ts. Hoàng Văn Tổng 

H8.S4.04. Tỷ lệ K giáp ở người kiểm tra sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Bs. Lữ Lâm Ngân

H8.S4.05. Đặc điểm lâm sàng và marker chức năng tuyến giáp trên bệnh nhân 
suy giáp tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2017-2018.
(Clinical and laboratory features in hypothyroidism)
Bs. Cao Trần Anh Thư

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Suy giáp là hội chứng đặc trưng bằng tình 

trạng suy giảm chức năng tuyến giáp và đang là một vấn đề 
đáng quan tâm. Mục tiêu: (1) Mô tả đặc điểm lâm sàng của 
bệnh nhân suy tuyến giáp. (2) Mô tả đặc điểm cận lâm sàng 
của bệnh nhân suy tuyến giáp. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Điều tra mô tả cắt ngang trên 39 bệnh nhân suy 
tuyến giáp, phát hiện lần đầu tiên và được điều trị tại Bệnh viện 
Ung bướu Thành phố Cần Thơ. Nội dung nghiên cứu: các yếu 
tố chung, các yếu tố lâm sàng, nồng độ các hormon tuyến giáp 
trên bệnh nhân suy tiếp giáp. Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho 
thấy: nữ giới mắc bệnh nhiều hơn nam giới, triệu chứng hay 
gặp của bệnh nhân suy tuyến giáp là mệt mỏi, chiếm 84,6%, 
hồi hộp chiếm 66,7%, sợ lạnh và tăng cân là 53,8%, các triệu 
chứng về nội tiết như rong kinh, kinh nguyệt ít, giảm khả năng 
tình dục ít gặp nhất. Các triệu chứng cận lâm sàng nổi bật là 
nồng độ FT4 giảm, nồng độ TSH tăng. Kết luận: Triệu chứng 
lâm sàng của bệnh thường đa dạng và không đặc hiệu. Chẩn 
đoán bệnh chủ yếu dựa vào các xét nghiệm cận lâm sàng. 
Từ khóa: suy tuyến giáp, FT4, TSH.

ABSTRACT
Background: Hypothyroidism is a significant 

syndrome of thyroid dysfunction. Although, this abnormal 
status of thyroid represents a subtle disease however 
it may affect dramatically on quality of life. All clinicians 
should take a deep care on clinical and laboratory features 
of hypothyroidism to recognize this disease at earlier stage. 
Objectives: Describe clinical features of hypothyroidism; 
Describe laboratory features of hypothyroidism. Subjects: 
Material and methods: This cross-sectional study was 
carried out in 39 patients who have been diagnosed as 
hypothyroidism for the first time, and managed at Can 
Tho City Cancer hospital from 2017 to 2018. Methods: 
descpriptive study; substances of research were general 
factors, clinical factors, concertration of hormons related 
to thyroid. Results: 84,6% of all participants felt fatigue. 
Other common symptoms of hypothyroidism are nervous, 
scare cold and weight gain (66,7%; 53,8% and 53,8% 
espectively). Specific symptoms standing for endocrine 
system rarely appear (menorrhagia, few menstruation, 
and decreased libido). Remarkable laboratory results 
were being under the below limitation of blood FT4 
concerntration and increasing level of blood TSH level. 
Conclusion: Clinical signs and symptoms of primary 
hypothyroidism are variable and atypical. The specific 
diagnosis should confirmed by laboratory tests.
Keywords: hypothyroidism, FT4, TSH.

H8.S4.06. Kết quả thẩm mỹ sau phẫu thuật bảo tồn carcinôm vú giai đoạn sớm 
tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh
Ths. Phạm Hoàng Minh Quân

H8.S4.07. A brief overview of Palliative Medicine and Impact of a 10 year Project 
Developing Palliative Medicine Services in the Mekong Delta Region 
Cyrus Appell, MD

H8.PP.01. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sỏi đường mật 
chính bằng phẫu thuật nội soi kết hợp tán sỏi điện thủy lực trong mổ tại Bệnh 
viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 
Bs. CKII. Nguyễn Khắc Nam
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H8.PP.02. Kết quả sớm điều trị ung thư tế bào gan bằng phương pháp nút động 
mạch hóa chất tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bs.CKII. Bùi Phi Hùng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nút động mạch hóa chất (TACE) là phương pháp điều trị ung thư tế bào gan (UTTBG) đã được chấp 

nhận rộng rãi cho các bệnh nhân không còn chỉ định phẫu thuật. Tại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2015 đã bắt đầu 
thực hiện kỹ thuật TACE, nhưng chưa có nghiên cứu nào đầy đủ về TACE. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả sớm 
điều trị TACE tại Bệnh viện ĐK TƯ Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 
tiến cứu những bệnh nhân có chẩn đoán xác định UTTBG, được chỉ định điều trị bằng phương pháp nút động mạch 
hóa chất từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 04 năm 2019 tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - TP Cần Thơ.  
Kết quả: Yếu tố nguy cơ: có viêm gan virus chiếm tỉ lệ rất cao 81.01%. UTTBG giai đoạn sớm triệu chứng nghèo nàn, 
bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, trên 80% trường hợp đã quá chỉ định can thiệp triệt để bằng phẫu 
thuật. Khối u đáp ứng với điều trị TACE: Trên CT scan tỷ lệ khối u đáp ứng điều trị 51.9%, tỷ lệ kiểm soát được bệnh 
77.22%, chỉ số EOCG thay đổi theo hướng tích cực (EOCG-1↓, EOCG-0↑), cân nặng trung bình tăng, kích thước khối u 
giảm, chỉ số AFP giảm, kéo dài thời gian sống còn và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Kết luận: TACE 
là một phương pháp điều trị UTTBG an toàn và hiệu quả trên BN đã quá can thiệp phẫu thuật, cải thiện chất lượng 
cuộc sống người bệnh, kéo dài thời gian sống còn.

H8.PP.03. Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh siêu âm qua ngả trực tràng, phân loại và 
đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Trường 
Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017-2019.
(The value of endorectal ultrasonography in diagnosis and results of complex anal 
fistulas surgery in Can Tho University Hospital in 2017-2019)
Ths. Võ Duy Kha

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Rò hậu môn phức tạp cần phải được đánh 

giá cẩn thận. Siêu âm qua ngả trực tràng đã được chứng 
minh là công cụ hiệu quả trong việc xác định đường rò phức 
tạp và tương quan với phẫu thuật lên đến 90-94%. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 
mô tả, tiến cứu được tiến hành trên 43 bệnh nhân rò hậu 
môn phức tạp được siêu âm qua ngả trực tràng trước mổ 
và phẫu thuật từ 3/2017 đến 3/2019 tại Bệnh viện Trường 
Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả: Siêu âm qua ngả trực 
tràng đã phát hiện được lỗ rò trong ở 33/43 bệnh nhân. 
81,4% trường hợp có hình ảnh siêu âm qua ngả trực tràng 
phù hợp với tổn thương trong mổ. Độ nhạy trong chẩn đoán 
lỗ rò trong là 82,1%, độ đặc hiệu là 75%. Biến chứng sau 
mổ chiếm 7% gồm chảy máu (4,7%), bí tiểu (2,3%). Thời 
gian lành vết mổ trung bình: 6,5 ± 3,2 tuần. Sau 6 tháng tỉ lệ 
mất tự chủ hậu môn 7%, tái phát 4,7%. Kết luận: Siêu âm 
qua ngả trực tràng có vai trò quan trọng trong việc thiết 
lập được tương quan của đường rò với cơ thắt và mô tả 
được vị trí của lỗ rò trong, giúp các phẫu thuật viên lựa 
chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp, an toàn và hiệu quả 
đối với rò hậu môn phức tạp. 
Từ khóa: Rò hậu môn phức tạp, siêu âm qua ngả trực tràng.

ABSTRACT
Background: Complex anal fistulas require careful 

evaluation. Endorectal ultrasonography has been shown 
to be an effective tool in defining complex fistula tracts, 
and correlation with intraoperative examination is 90 to 
94%. Subjects and method: A cross-sectional prospective 
study was conducted with 43 complex anal fistulas 
patients who underwent endorectal ultrasonography 
preoperatively and surgery from March 2017 to March 
2019 at Can Tho University Hospital. Results: Endorectal 
ultrasonography was able to identify the internal openings 
in 33/43 patients. The overall concordance between 
endorectal ultrasonography and surgical findings was 
81.4%. In detecting internal openings, the sensitivity 
was 82.1%, the specificity was 75%. Early post-operative 
complications rate was 7%, which were including: post-
operative hemorrhage (4.7%), urinary retention (2.3%). 
Average wound healing time was 6.5 ± 3.2 weeks. Fecal 
incontinence rate was 7% after 6 months follow-up. 
Post-operative recurrence rate was 4.7%. Conclusion: 
Endorectal ultrasonography is able to establish the 
relation between the fistulas and the sphincter muscles 
and to identify the internal openings of fistulas. Therefore, 
this can help surgeons choose an appropriate, safe and 
effective surgical procedure for complex anal fistulas. 
Key words: Complex anal fistulas, endorectal 
ultrasonography.
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H8.PP.04. Đánh giá kết quả sớm xạ phẫu điều trị bệnh lý thần kinh sọ não bằng 
dao gamma quay tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
(Initial results of treating intracranial diseases by rotating gamma knife 
radiosurgery at Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital)
Ths. Nguyễn Duy Linh

TÓM TẮT
 Trong thời gian 2 tháng (8/2019 -9/2019), Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã ứng dụng Dao Gamma để 
điều trị cho 41 trường hợp bệnh lý thần kinh sọ não, trong đó 
có 12 trường hợp u màng não, 10 trường hợp u thần kinh đệm, 
6 trường hợp u máu thể hang, 6 trường hợp u vùng yên bướm, 
4 trường hợp u di căn não, 3 trường hợp dị dạng động tĩnh 
mạch não, Nam có 23 trường hợp chiếm 56 %, nữ 18 trường 
hợp chiếm 44%. Tuổi thấp nhất là 28 tuổi, cao nhất 81 tuổi. 
Các triệu chứng lâm sàng chủ yếu là: đau đầu, mờ mắt, yếu 
nửa người và động kinh. Kích thước khối u ≤ 35mm 37 trường 
hợp chiếm 90,24%, từ 35 - 50mm 4 trường hợp chiếm 9,76%. 
Kết quả: 100% số bệnh nhân không có biến chứng trong và 
ngay sau điều trị. Hầu hết bệnh nhân xuất viện trong 1 đến 2 
ngày. Sau 1 tháng điều trị, kiểm tra được về lâm sàng 100 % số 
bệnh nhân sinh hoạt bình thường như trước điều trị, các triệu 
chứng về thần kinh cải thiện. 4 trường hợp từ yếu liệt có thể đi 
lại được. 14,6% còn nhức đầu và giảm thị lực. Có 10/41 bệnh 
nhân yếu nửa người vẫn chưa có thay đổi gì so với trước điều 
trị. Có 6 bệnh nhân được chụp MRI kiểm tra, trong đó có 4 bệnh 
nhân khối u nhỏ đi từ 20% đến 60%, 2 bệnh nhân khối u không 
thay đổi về kích thước. Không có biến chứng và tử vong do xạ 
phẫu bằng Dao Gamma gây ra.

ABSTRACT
During a period of 2 months (8/2019-9/2019), of 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital 
applied Gamma knife to treat 41 cases of intracranial 
diseases, including 12 cases of meningoma, 10 cases 
of glioma, 6 cases of cavernoma, 6 cases of sellar region 
tumor, 4 cases of brain metastases, 3 cases of brain 
arteriovenous malformation, Male had 23 cases 56%, 
female 18 cases accounted for 44%. The lowest age was 28 
years old, the highest was 81 years old. The main clinical 
symptoms were headache, blurred vision, hemiparesis 
and seizures. Tumor size ≤ 35mm was 37 cases accounted 
for 90.24%, from 35 - 50mm 4 cases accounted for 9.76%. 
Results: 100% of patients without complications during 
and immediately after treatment. Most patients have been 
discharged the hospital for 1 to 2 days. After 1 month 
of treatment, clinical examination of 100% of patients 
with normal activities as before treatment, neurological 
symptoms improved. 4 cases of hemiparesis could walk. 
14.6% still had headaches and blurred vision. There were 
10/41 hemiparalysis patients who still had no change 
compared to before treatment. There were 6 patients 
undergoing an MRI examination, of which 4 patients had 
tumors which were smaller from 20% to 60%, 2 patients 
did not change in size. There were no complications or 
deaths from radiosurgery with Gamma knife.

H8.PP.05. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy cột sống ngực thắt lưng bằng 
nẹp vít qua cuống cung tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
(Evaluate the results of surgical treatment of thoracolumbar fractures by pedicle 
screw placement through vertebral column at Can Tho Central General Hospital)
Ths. Nguyễn Hữu Tài

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Chấn thương cột sống - tuỷ sống, đặc biệt là tổn 

thương cột sống đoạn ngực thắt lưng thường để lại những khuyết 
tật thần kinh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 
kết quả điều trị 48 BN chấn thương cột sống ngực thắt lưng từ 
tháng 3 năm 2018 tới tháng 3 năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa 
Trung ương Cần Thơ. Tất cả bệnh nhân được theo dõi ít nhất 3 
tháng sau mổ. Kết quả: Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu là 
45,69 ± 14,023 (18-74 tuổi), nam giới chiếm 64,6%, tỷ lệ nam/nữ:  
1,82/1. Đa số ở độ tuổi lao động (20-60 tuổi) chiếm 77,1%. Nguyên 
nhân chủ yếu do tai nạn lao động chiếm 72,9%. Frankel E chiếm 
66,7%; Frankel A chiếm 6,7%. Đốt gãy thường gặp là L1 (68,8%). 
Thời gian mổ trung bình là 138,33 ± 43,59 phút. Thời gian nằm 
viện trung bình là 16,25 ± 5,35 ngày (9-36 ngày). Cột sống được 
nắn chỉnh và cố định chắc chắn. Đánh giá kết quả theo cải thiện 
lâm sàng, sau 3 tháng kết quả tốt chiếm 85,4%, trung bình 2,1%, 
xấu 2,1%. Biến chứng thường gặp là viêm đường tiết niệu 2,1%. 
Kết luận: Phẫu thuật giải ép tuỷ sống, nắn chỉnh di lệch và cố định 
vững cột sống bằng nẹp vít qua cuống cho phép bệnh nhân có thể 
xoay trở, ngồi dậy sớm, phòng và chống được các biến chứng.
Từ khóa: Gãy cột sống đoạn ngực thắt lưng, cố định bằng nẹp vít 
qua cuống cung.

ABSTRACT
Background: Spinal column and spinal cord injuries, 

especially thoracolumbar spinal injuries often cause 
paralysis with disabilities. Objectives: The authors 
report the surgical results of patients with thoracolumbar 
injuries with pedicle screw fixation were used. Materials 
and Method: prospective, follow up 48 patients with 
thoracolumbar injuries, from March 2018 to March 2019 
in Can tho Central General Hospital. All patients had a 
minimum follow-up of three months. Results: The mean 
age was 45,69 ± 14,023 (18-74), 64,6% was male and 
male/female: 1,82/1. Labours (20-60) are 77,1% with hard 
working reason. Cause: labour accident 72,9%. Frankel 
E 66,7%; Frankel A 6,7%. The common positions are L1 
vertebrae (68,8%). The time mean of surgery was 138,33 
± 43,59 minutes. The time mean of hospital stay was 16,25 
± 5,35 day (9-36). Spinal deformity correction and rigid 
fixation were achieved via a posterior approach. According 
to evaluation of clinical improvement with result follow up 
examination after 3 months are good (85,4%), average 
(2,1%) and bad (0%). Common complication is urinary 
infections 2,1%. Conclusions: Spinal decompression 
surgical, manipulation of displaced and fixed spinal with 
pedicle screw allow patients to turn back, get up early, to 
prevent the complications.
Key words: thoracolumbar fractures, pedicle crew 
fixation.
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H9.S1.O1. Xu hướng mới trong điều trị loãng xương: Điều trị theo mục tiêu.
(New trend in osteoporosis treatment: Treat to target)
PGs.Ts. Lê Anh Thư

TÓM TẮT
Loãng xương là bệnh lý của hệ thống xương làm giảm 

sức mạnh của xương đưa đến tăng nguy cơ gãy xương. Hậu 
quả của loãng xương rất nặng nề, bao gồm đau đớn kéo dài, 
tàn phế, mất cuộc sống độc lập và tử vong. Mới đây, Hiệp hội 
Nghiên cứu Xương và Khoáng chất Hoa Kỳ và Tổ chức Loãng 
xương Quốc gia Hoa Kỳ (NOF) đã phát triển các nguyên tắc 
điều trị theo mục tiêu cho loãng xương. Với điều trị theo mục 
tiêu, trước tiên, mục tiêu điều trị sẽ được xác lập và các điều 
trị phải có bằng chứng để đạt được mục tiêu đó. Mục tiêu 
điều trị sẽ được xác lập là chỉ số T > - 2,5 (với bệnh nhân đã 
có gãy xương, chỉ số T được khuyến cáo > - 1,5) và nguy cơ 
gãy xương chung trong 10 năm < 10%. Việc đo lường và đánh 
giá dựa vào việc đo BMD bằng phương pháp DXA trung tâm 
(CSTL và xương vùng hông), nguy cơ gãy xương tính theo 
mô hình FRAX. Các biện pháp điều trị có đủ bằng chứng bao 
gồm: các bisphosphonates (đường truyền TM và đường uống), 
denosumab, teriparatide,... với thời gian điều trị đủ để đạt được 
các mục tiêu đã được xác lập (từ 3 năm trở lên), xem xét thời 
điểm tạm nghỉ thuốc (Drug holiday), nếu có thể, tùy thuộc vào 
việc đạt mục tiêu thế nào .Tiến trình đạt được mục tiêu của 
bệnh nhân sẽ được đánh giá định kỳ và có hệ thống bằng cách 
ước tính mức độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Việc sử dụng 
rộng rãi hơn các phương pháp điều trị, nhắm đến những người 
có nguy cơ cao nhất, có khả năng giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh 
loãng xương và gãy xương. Các tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực 
loãng xương đã giúp cho việc chẩn đoán, đánh giá nguy cơ và 
phát triển các thuốc điều trị, xác định mục tiêu điều trị nhằm 
làm gia tăng sức mạnh của xương và giảm nguy cơ gãy xương. 
Với các bằng chứng lâm sàng hiệu quả và đáng tin cậy, giá cả 
không quá cao… đa số các thuốc điểu trị đã mang lại hiệu quả 
và an toàn cho người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh chỉ có lợi ích 
và đạt được mục tiêu của điều trị khi các liệu trình này được sử 
dụng đều đặn, phù hợp và đầy đủ. 
Từ khóa: điều trị theo mục tiêu, sức mạnh của xương, nguy cơ 
gãy xương.

ABSTRACT
Osteoporosis is a systemic skeletal disease characterised 

by low bone strength, leading to an increased risk of fracture. 
The consequences of osteoporotic fractures are serious, 
including chronic pain, disability, loss of independence, and 
death. The American Society for Bone and Mineral Research 
and the United States National Osteoporosis Foundation 
(NOF) have recently developed principles of goal-directed 
osteoporosis treatment. For targeted treatment, treatment 
goals will first be established and treatments must be evident 
to achieve that goal. Treatment goal will be set as T > - 2.5 
(for patients who already have fractures, recommended  
T > - 1.5) and overall risk of fractures in 10 years < 10 %. The 
measurement and evaluation are based on BMD measurement 
by the central DXA method (lumbar vertebrae and hip bone), 
the risk of fractures calculated according to FRAX model.
Treatments with sufficient evidence include bisphosphonates 
(intravenous and oral route), denosumab, teriparatide, etc. 
with sufficient treatment duration to achieve the set goals 
(at least 3 years or more), consider the time to take a drug 
holiday, if possible, depending on how the goal is reached.
Progress towards reaching the patient’s goal would be 
periodically and systematically assessed by estimating the 
patient’s compliance with treatment. The more widespread 
use of therapies, targeted to those at the greatest risk, 
hold the prospect for major reductions in the incidence of 
osteoporosis and fracture. The majority of treatment drugs, 
which have reliable and effective clinical evidence, have been 
effective and safe for patients at an affordable cost. However, 
most patients who have benefit from treatment and reach up 
target of treatment if they receiving regularly, correctly and 
enough medicine.
Keywords: treat to target, bone strength, fracture risk.
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H9.S1.O2. Ứng dụng thực tiễn lâm sàng của hyaluronic acid trong điều trị thoái 
hóa khớp
Prof. Italo Capparucci

H9.S1.O3. Phẫu thuật thay khớp háng can thiệp tối thiểu - Xu hướng mới.
(Minimal invasive hip replacement – New trend)
Ts. Tăng Hà Nam Anh

TÓM TẮT
Thay khớp háng là phẫu thuật được xem là thành 

công nhất và mang lại nhiều lợi ích cho các bệnh nhân bị 
hư hại khớp háng giúp bệnh nhân tái hoà nhập với cuộc 
sống bình thường. Trước đây thay khớp háng được thực 
hiện thông qua ba đường mổ cơ bản là đường sau với 
cách cắt nhóm cơ xoay, đường trước cắt nhóm cơ phía 
trước hay đường bên nhưng tiếp cận bằng lối vào trước 
hay sau. Các đường này có nhược điểm là phải cắt cơ nên 
bệnh nhân bị đau và tỉ lệ trật khớp cao nhất là đường 
phía sau. Gần đây các tác giả trên thế giới đã giới thiệu 
biến thể của đường mổ thay khớp háng đường trước, 
đường trước bên hoặc đường trên với đường mổ nhỏ 
không phải cắt cơ giúp bệnh nhân ít đau, hồi phục sớm, 
tránh trật khớp. Ngày càng nhiều nghiên cứu về kỹ thuật 
phẫu thuật, kết quả lâu dài cho thấy bệnh nhân hài lòng 
hơn trong 2 năm đầu tiên và tỉ lệ sống còn của khớp như 
nhau sau 5 năm so với nhóm đường mổ cổ điển.

ABSTRACT
Hip replacement is considered to be the most 

successful surgery and has many benefits for patients 
with hip injuries that help patients reintegrate into 
normal life. Previously, hip replacement was done 
through three basic incisions, the posterior approach 
with the cutting of the rotating muscle, the anterior 
approach cutting the anterior muscle or lateral 
approach with anterior or posterior entrance. The 
disadvantage of this line is that the muscle should 
be cut so the patient has pain and the highest rate of 
dislocated joints is the posterior approach. Recently, the 
authors of the world have introduced the variant of the 
incision in anterior approach, anterior-lateral approach 
or upper approach with small incision without having 
to cut muscle to help patients decrease pain, recover 
early and avoid dislocations. More and more studies 
about surgical technique, long-term results show that 
patients are more satisfied in the first 2 years and the 
survival rate of the joints is the same after 5 years 
compared to the classical surgical approach.

H9.S1.O4. Phẫu thuật thay khớp vai, thay khớp vai bán phần đến thay khớp vai 
kiểu nghịch.
(Shoulder arthroplasty from hemiarthroplasty to revserse shoulder arthroplasty)
Dr. Peter Terence John Campell

TÓM TẮT
Phẫu thuật chỉnh hình khớp vai có thể bằng phương 

pháp cắt bỏ hoặc thay mặt khớp hoặc thay khớp. Phẫu 
thuật thay khớp vai có thể là thay khớp bán phần hoặc 
toàn phần, có thể thay theo đúng như giải phẫu hoặc 
thay kiểu nghịch. Chỉ định cho từng phương pháp điều 
trị sẽ được trình bày sau.

ABSTRACT
Shoulder arthroplasty can be either excisional or 

resurfacing or replacement arthroplasty. Replacement 
arthroplasty can either be partial or complete and 
complete arthroplasty can either be anatomical or 
reverse. The indications for each of these surgical 
techniques will be presented.
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H9.S1.O5. Phẫu thuật thay khớp gối dưới hướng dẫn Navigator.
(Control neutral mechanical alignment in total knee arthroplasty assisted by 
articular surface mounted navigation)
PGs. Bùi Hồng Thiên Khanh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Thay khớp gối có hỗ trợ định vị máy tính 

ngày càng đóng vai trò quan trọng trong vấn đề kiểm soát 
trục cơ học chi dưới. Phương pháp nghiên cứu: Trong 
khoảng thời gian 20 tháng (08/2016-04/2018), nghiên cứu 
đoàn hệ có quan sát so sánh kết quả kiểm soát trục chi sau 
mổ thay khớp gối toàn phần giữa nhóm thay khớp gối có hỗ 
trợ định vị máy tính loại gắn vào bề mặt khớp (phần mềm 
Orthomap express knee – Stryker) và nhóm thay khớp gối 
thông thường. Tất cả 94 các ca thay khớp gối của 2 nhóm 
đều được thực hiện bởi cùng một phẫu thuật viên có hơn 10 
năm kinh nghiệm. Kết quả: Thay khớp gối có hỗ trợ định vị 
máy tính loại gắn vào mặt khớp kiểm soát tốt trục cơ học 
chi dưới sau thay khớp trong phạm vi 3 độ với tỉ lệ 77,1% 
(37/48 khớp gối), tỉ lệ này cao hơn có ý nghĩa thống kê so 
với thay khớp gối thông thường là 30,4% (14/46 khớp gối). 
Pearson Chi-Square test 23,47, p=0,000. Đặc biệt, 2 bệnh 
nhân có biến dạng trục chi ngoài khớp trước mổ ở đùi và 
mâm chày, sau mổ thay khớp gối có hỗ trợ định vị máy tính 
cho kết quả trục cơ học tốt với 1 độ vẹo ngoài và 3 độ vẹo 
trong. Kết luận: Hệ thống thay khớp gối toàn phần có hỗ 
trợ định vị máy tính gắn vào bề mặt khớp giúp kiểm soát 
tốt trục cơ học sau thay khớp vượt trội so với thay khớp gối 
thông thường cùng được thực hiện bởi phẫu thuật viên có 
kinh nghiệm hơn 10 năm thay khớp. Từ khóa: Thay khớp 
gối có hỗ trợ định vị máy tính.

ABSTRACT
Background: The advance in computer assisted in 

total knee arthroplasty has recently played increasingly 
important role to ensure accuracy mechanical alignment. 
Method: Over the 20 - month period (from 08/2016 to 
04/2018), the prospective observational longitudinal 
study compared alignment outcomes between the 
articular surface mounted navigation system (Orthomap 
express knee – Stryker) and conventional total knee 
arthroplasty which had been operated by the single-
surgeon 10-year experience in 94 knees. Results: The 
ASM navigation controlled good mechanical alignment  
(0 ± 3 degree) in 77.1% (37/48 knees), whereas 
conventional TKA achieved 30.4% (14/46 knees), Pearson 
Chi-Square test 23.47, p=0.000. The components of 2 
patients who suffered extraarticular deformities of femur 
and tibia especially witnessed good alignment at valgus 10 
and varus 30 with ASM, respectively. Conclusion: The ASM 
navigated total knee arthroplasty indeed surpassed the 
10-year experience surgeon in achieving good mechanical 
alignment, particularly important in extraarticular 
deformity knees.
Keywords: The advance in computer assisted in total 
knee arthroplasty.

H9.S1.O6. Báo cáo kết quả 5 năm thay khớp tại bệnh viện trường ĐHYD Cần Thơ
Ts. Nguyễn Thành Tấn
H9.S2.O1. Điều trị bảo tồn chi các ung thư xương.
(Conservative surgical in treatment of bone cancer)
PGs.Ts. Lê Chí Dũng

TÓM TẮT
Ung thư xương hiếm gặp, chiếm 1% tổng số các ung 

thư. Việc điều trị ung thư xương rất khó, đầy thách thức 
nhất là trong một nước đang phát triển như Việt Nam. Phẫu 
thuật bảo tồn chi cho các ung thư xương lại càng khó khăn 
hơn. Mục tiêu của báo cáo nhằm xác định tính khả thi ở 
Việt Nam, đánh giá tính hiệu quả và giá trị nhân văn, chia 
sẻ các kinh nghiệm về phẫu thuật bảo tồn chi cho các ung 
thư xương. Điều trị ung thư xương được tiến hành qua các 
bước: thăm hỏi bệnh sử, khám bệnh kỹ, thực hiện các hình 
ảnh học y khoa, xác định chẩn đoán và phân giai đoạn bệnh, 
hóa trị tân hỗ trợ cho các ung thư có độ ác cao. Phẫu thuật 
cắt bỏ chi hoặc bảo tồn chi được đánh giá, cân nhắc dựa vào 
các yếu tố: khả năng đạt được bờ phẫu thuật đủ rộng, tính 
tàn phá của phẫu thuật, kết quả chức năng chi dự kiến đạt 
được sau mổ, niềm tin tôn giáo, văn hóa và tâm lý xã hội. 
Qua 101 ung thư xương được phẫu thuật bảo tồn chi hầu 
hết loại độ ác cao, đã xâm lấn phần mềm (giai đoạn IIB). 
Thời gian theo dõi trung bình 10 năm, kết quả có tỷ lệ tử 
vong 5,9%, di căn xa 5,9% và tái phát 4,5%; chức năng chi 
78,3% tốt, trung bình 14,5% và xấu 5,9%. Kết quả tốt hơn 
rất nhiều nếu so với nhóm bệnh nhân phải phẫu thuật cắt 
bỏ chi với tỷ lệ tử vong khoảng 60%.

ABSTRACT
Bone cancer is rare, accounting for 1% of all cancers. 

The treatment of bone cancer is difficult and most 
challenging, especially in a developing country like 
Vietnam. Conservative surgery for bone cancer is even 
more difficult. The objective of the report is to determine 
the feasibility in Vietnam, evaluate its effectiveness and 
human values, and share experiences in conservative 
surgery for bone cancer. Treatment of bone cancer is 
carried out through steps: thorough medical history, 
thorough examination, medical imaging, diagnosis 
and staging, chemotherapy to support high malignant 
cancer. Amputation or limb conservation is assessed and 
considered based on the following factors: the ability to 
achieve a sufficiently large surgical margin, the destruction 
of surgery, the expected limbs function results achieved 
after surgery, and religious, cultural and psychosocial 
beliefs. The 101 cases with bone cancer who were treated 
with conservative surgery, were most of the high-grade 
malignancies, invased soft tisue (stage IIB). The average 
follow-up time was 10 years, resulting in a mortality rate 
of 5.9%, distant metastasis 5.9% and relapse 4.5%; the 
function of limbs is good of 78.3%, average of 14.5% and 
bad of 5.9%. The results are much better in the group of 
patients with limb conservative surgery than amputation 
with mortality rate about 60%.
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H9.S2.O2. Những quan điểm hiện tại trong phẫu thuật nội soi khớp vai  
và điều trị rách gân chóp xoay.
(Current Concepts in Arthroscopic Shoulder Surgery and Management of 
Rotator Cuff tears)
Dr. Mark Chalmers Ferguson

TÓM TẮT
Phẫu thuật nội soi khớp vai điều trị khớp vai mất 

vững - làm thế nào để có được kết quả tốt nhất?
Kết quả của nội soi điều trị mất vững khớp vai ở những 
trường hợp do chấn thương nhìn chung là khá tốt. Có 
2 yếu tố mấu chốt quyết định nên thành công của cuộc 
phẫu thuật. Thứ nhất là chọn lựa bệnh nhân và thứ hai 
là kỹ thuật mổ. Đối với việc chọn lựa bệnh nhân, việc 
bệnh nhân có bất cứ một tổn thương Bankart nào cũng 
làm giảm khả năng thành công của phẫu thuật nội soi. 
Vì vậy, yếu tố quyết định đầu tiên của sự thành công là 
đảm bảo bệnh nhân không có bất cứ tổn thương xương 
nào có thể dẫn đến tăng nguy cơ thất bại của phẫu thuật. 
Yếu tố quan trọng thứ hai là kỹ thuật mổ. Phương pháp 
làm vững nào là tối ưu hiện có nhiều tranh cãi. Tôi thực 
hiện một mũi khâu đệm vùng với 2 neo xương loại không 
tan cho phần lớn các trường hợp mất vững phía trước. 
Chúng ta sẽ bàn luận thêm về kỹ thuật mổ trong bài 
thuyết trình
Chiến lược điều trị cho rách gân chóp xoay
Rách gân chóp xoay là một tổn thương phổ biến trong 
cộng đồng. Nếu các triệu chứng vẫn còn, bệnh nhân bị 
đau khi sinh hoạt, đau về đêm gây ảnh hưởng đến giấc 
ngủ và thường bị hạn chế vận động đặc biệt là những 
hoạt động ở xa thân mình hoặc trên vai. Với một trường 
hợp rách chóp xoay đã có triệu chứng mà không đáp 
ứng với điều trị bảo tồn thì nên phẫu thuật. Nên đưa gân 
chóp xoay trả về vị trí giải phẫu và phục hồi không căng. 
Kỹ thuật mổ và những tranh cãi xung quanh các kỹ thuật 
phục hồi gân chóp xoay sẽ được thảo luận.

ABSTRACT
Shoulder instability arthroscopic stabilisation – 

how can we have the best result?
The results of arthroscopic stabilisations for traumatic 
instability are generally good. The predominant 
determinations of successive surgery are twofold. First, 
is patient selection and second, surgical technique. 
With respect to patient selection, any significant bony 
Bankart lesion reduces the success of arthroscopic 
stabilisation. So the first determinant of success is 
making sure that your patient does not have any bony 
lesions that would predispose to increased risk of 
failure of surgery. The second most important feature 
is surgical stabilisation technique. There is controversy 
as to what is the optimal form of stabilisation. I perform 
a mattress suture with two non-absorbable anchors for 
the vast majority of anteroinferior instability. We will 
discuss the surgical technique in the presentation.
Strategy for rotator cuff tear
The rotator cuff is a common injury in society. If it 
remains symptomatic, patients have significant pain 
with activities, have night pain which interferes 
with sleep and usually have marked restriction of 
physical activities especially away from body and 
above shoulder. With a symptomatic rotator cuff tear 
that has not responded to conservative treatment 
surgery is the predictable procedure. The rotator cuff 
should be brought back to its anatomical position and 
repaired without tension. The surgical techniques 
and controversies of current repair techniques will be 
discussed.

H9.S2.O3. Cập nhật khuynh hướng sử dụng vòng treo trong phẫu thuật  
nội soi
Bs.CKII. Trần Đăng Khoa

H9.S2.O4. The painful flat foot
Dr. Andrew Donald Beischer
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H9.S2.O5. Đánh giá kết quả điều trị loét tỳ đè vùng cùng cụt bằng vạt V-Y.
(Evaluating the results of pressure ulcer treatment at sacrococcygeal area by V-Y flap)
Bs.CKII. Phan Nhật Khánh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Loét tỳ đè vùng cùng cụt là một bệnh lý khá 

phổ biến. Có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị loét tỳ đè 
vùng cùng cụt, điều trị loét vùng cùng cụt bằng vạt da nhánh 
xuyên động mạch mông trên là một phẫu thuật có nhiều ưu 
điểm. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả sử dụng vạt da nhánh xuyên 
động mạch mông trên dạng V-Y điều trị loét vùng cùng cụt. 
Đối tượng: Gồm các bệnh nhân không phân biệt tuổi giới được 
chẩn đoán lâm sàng là loét độ III, độ IV, ngoài giai đoạn cấp 
của các bệnh lý khác và được điều trị bằng vạt da nhánh xuyên 
động mạch mông trên dạng V-Y tại khoa Ngoại Chỉnh hình BV 
Phục hồi chức năng – Điều trị Bệnh Nghề nghiệp – TPHCM. 
Phương pháp: Phương pháp tiến cứu, mô tả một loạt ca.  
Kết quả: Lứa tuổi từ 17 đến 73, nhóm tuổi từ 20 đến 60 là độ 
tuổi lao động hay gặp nhất, chiếm tỷ lệ 25/32 (78,2%). Phần 
lớn các bệnh nhân có loét với kích thước trong khoảng 9-15cm 
đường kính, 22/32 trường hợp, chiếm 68,8%. Chủ yếu các bệnh 
nhân tổn thương loét độ IV (21/32, chiếm 65,6%).  Kết quả sớm 
được đánh giá dựa vào các chỉ tiêu như tình trạng sống của 
vạt, sự liền vết thương, kết quả tốt 87,5%, trung bình 9,4%, 
xấu 3,1%. Kết quả xa: tốt 96,7%, trung bình 0%, xấu 3,3%.  
Kết luận: Kết quả nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, điều trị 
phẫu thuật bằng vạt da nhánh xuyên động mạch mông trên 
dạng V-Y với 32 bệnh nhân loét vùng cùng cụt cho kết quả tốt.
Từ khóa: loét tỳ đè vùng cùng cụt, vạt V-Y.

ABSTRACT
Background: Coccyx - sacral pressure ulcer is a common 

disease. There are several surgical methods for treating 
coccyx - sacral pressure ulcer. Treating the coccyx - sacral 
ulcer with the superior gluteal perforator flap in the form 
of V-Y has many advantages. Objectives: To evaluate the 
efficacy of superior gluteal perforator flap in the form of V-Y 
for the treatment of pressure ulcer at sacrococcygeal area. 
Materials: Regardless of gender, clinically diagnosed as grade 
III or IV ulcers, not in the acute stage of other diseases and 
treated with superior gluteal perforator flap in the V-Y form 
at Department of Orthopedic of Rehabilitation - Professional 
Disease Treatment Hospital- HCMC. Method: A prospective 
study, describing a series of cases. Results: In the age group 
of 17 to 73, the age group of 20-60 is the most common, 
accounting for 25/32 (78.2%). The majority of patients have 
ulcers with dimensions in the range of 9-15cm in diameter, 
22/32 cases, accounting for 68.8%. The majority of patients 
with grade IV ulceration (21/32, accounting for 65.6%). 
Early results were assessed on the basis of the following 
criteria such as living status of flap, wound healing, good 
result 87.5%, average 9.4%, bad 3.1%. Outcome: good 96.7%, 
average 0%, bad 3.3%. Conclusion: The results of the study 
on clinical characteristics and surgical treatment of superior 
gluteal perforator flapin the form of V-Y with 32 patients with 
ulcers at sacrococcygeal area have good result.
Keywords: pressure ulcer treatment at sacrococcygeal area, 
V-Y flap.

H9.PP.01. Đánh giá kết quả điều trị gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi bằng phẫu 
thuật thay khớp háng bán phần không xi măng tại BV trường ĐHYD Cần Thơ.
(Assessment of cementless hip hemiarthroplasty surgery for neck of femur 
fracture in eldery at the Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital)
Ths. Trần Quang Sơn

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Gãy cổ xương đùi là bệnh lý khá phổ biến hiện 

nay. Phẫu thuật thay khớp háng giúp bệnh nhân giải phóng 
khỏi giường bệnh và có thể tự sinh hoạt độc lập. Tuy nhiên, 
bệnh nhân gãy cổ xương đùi đa số là người cao tuổi nên phần 
lớn là có bệnh lý mạn tính kèm theo. Do đó, vấn đề đặt ra là 
thay khớp háng trên đối tượng này có mang lại lợi ích thật sự 
cho bệnh nhân hay không. Mục tiêu nghiên cứu: (1) Mô tả đặc 
điểm lâm sàng, Xquang của bệnh nhân cao tuổi bị gãy cổ xương 
đùi được phẫu thuật thay khớp háng bán phần không xi măng; 
(2) Đánh giá kết quả điều trị gãy cổ xương bằng phẫu thuật 
thay khớp háng bán phần không xi măng tại Bệnh viện Trường 
đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Từ năm 2015-2017 chúng tôi đã điều trị và theo dõi 
trên 70 bệnh nhân. Thời gian theo dõi trung bình là 8,4±4,46 
tháng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiền cứu. Kết quả: Tuổi 
trung bình là 78,2±9,28 tuổi, tỷ lệ nữ/nam là 2,3/1. Tai nạn 
lao động chiếm 87,1%.  Bệnh nhân mắc bệnh nội khoa mạn 
tính kèm theo chiếm 75,7%. ASA 3 chiếm 38,6% và ASA 4 chiếm 
11,4%. Phân loại Garden 3 chiếm đa số với 72,9%. Kết quả phục 
hồi chức năng khớp háng tốt và rất tốt sau 1 năm là 82,5%.  
Kết luận: Phẫu thuật thay khớp háng bán phần không xi măng 
là phẫu thuật an toàn và mang lại kết quả điều trị tốt cho bệnh 
nhân cao tuổi bị gãy cổ xương đùi được phân loại ASA 1, ASA 2  
và ASA 3.
Từ khóa: Thay khớp háng bán phần không xi măng.

ABSTRACT
Background: Neck of femur fracture is a common disease 

nowadays. Hip replacement surgery helps them recover and 
self-contain. Because the majority of hip fracture patients 
are elderly, most of them have chronic diseases. Therefore, 
the problem is whether hip replacement has real benefit 
in elderly. Objectives: The purpose of this study was (1) to 
describe clinical characteristics, radiography of femoral neck 
fracture in elderly surgeried cementless hemiarthroplasty 
and (2) to elevate the results of treatment of neck fracture 
by cementless hip hemiarthroplasty surgery at Can Tho 
University of Medicine and Pharmacy Hospital. Materials 
and method: From 2015 to 2017, we treated and followed 70 
patients. The average follow-up time was 8.4±4.46 months. 
Prospective cross-sectional descriptive study. Results: Mean 
age was 78.2±9.28 years old, female/male ratio was 2.3/1. 
Occupational accident accounted for 87.1%. Patients with 
chronic disease accounted for 75.7%. ASA 3 accounted for 
38.6% and ASA 4 accounted for 11.4%. Garden 3 had 72.9%. 
The result of good and excellent hip rehabilitation after 1 year 
was 82.5%. Conclusion: Cementless hip hemiarthroplasty 
surgery is a safe and effective method for elderly with femoral 
neck fractures classified as ASA 1, ASA 2 and ASA 3.
Key words: Cementless hip hemiarthroplasty surgery.
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H9.PP.02. Đánh giá kết quả điều trị gãy đầu xa hai xương cẳng chân bằng 
phương pháp kết hợp xương nẹp vít can thiệp tối thiểu dưới màn tăng sáng tại 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
(The outcomes of minimally invasive plate osteosynthesis under imaging scanner 
intensifier for distal tibia fractures in Can Tho Central General Hospital)
Bs. Trần Nguyễn Anh Duy

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Gãy đầu xa xương cẳng chân là loại gãy 

thường gặp ở chi dưới. Đây là loại thương tổn luôn đặt ra 
những khó khăn, thách thức trong điều trị. Phẫu thuật kết 
hợp xương bằng nẹp vít và nắn chỉnh kín dưới màn tăng 
sáng, cho đến hiện nay, là phương pháp điều trị tối ưu nhất. 
Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, mặc dù các 
phẫu thuật viên đã áp dụng, triển khai rộng rãi nhưng vẫn 
chưa có nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá tính hiệu quả 
của phương pháp này. Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm 
sàng, hình ảnh X quang và đánh giá kết quả điều trị gãy đầu 
xa xương cẳng chân bằng phương pháp kết hợp xương nẹp 
vít, can thiệp tối thiểu dưới màn tăng sáng tại Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Các bệnh nhân gãy đầu xa xương cẳng chân 
đã được chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật bằng phương 
pháp kết hợp xương nẹp vít, can thiệp tối thiểu dưới màn 
tăng sáng. Chúng tôi ghi nhận các đặc điểm chung về bệnh 
nhân, đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang. Kết quả điều 
trị gồm kết quả sau mổ và kết quả xa được đánh giá bằng 
kết quả nắn chỉnh xương theo Larson và Bostman, kết quả 
lành xương theo JL Haas và JY De La Cafinière, kết quả phục 
hồi chức năng theo Ter Schiphort. Kết quả chung được 
tổng hợp từ kết quả gần và kết quả xa. Kết quả: Độ tuổi 
trung bình 41,6±15,7. Tỷ số nam/nữ là 18/19. Nguyên nhân 
tai nạn giao thông 83,8%. Thời gian nằm viện trung bình 
10,8±3,2 ngày. 1 trường hợp nhiễm trùng nông vết mổ. 
Kết quả nắn chỉnh tốt và rất tốt chiếm 94,6%. Kết quả liền 
xương tốt và rất tốt chiếm 92,6%. Kết quả phục hồi chức 
năng tốt và rất tốt chiếm 97,3%. 1 trường hợp gãy nẹp và 
gãy lại xương chày sau mổ chiếm 2,7%. Kết quả chung có tỉ 
lệ rất tốt và tốt là 86,5% và trung bình là 13,5%. Kết luận: 
Phương pháp phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu xa xương 
cẳng chân bằng nẹp vít, can thiệp tối thiểu dưới màn tăng 
sáng cho kết quả điều trị sau mổ rất khả quan, có tỉ lệ lành 
xương và phục hồi chức năng cao, giúp bệnh nhân có thể trở 
lại vận động và sinh hoạt sớm. 
Từ khóa: Gãy đầu xa xương cẳng chân, MIPO.

ABSTRACT
Background: Distal tibia fractures is the common 

trauma in lower limb. This trauma always brings 
difficulties and challenges in treatmen. Minimally 
invasive plate osteosynthesis, until now, is the most 
optimal method for this frature. At Can Tho Centre 
General Hospital, although the surgeons have applied 
and implemented this method widely, there have not 
been in-depth studies to evaluate its effectiveness. 
Objectives: Research the characteristics of clinical, 
x-ray and the outcomes of minimally invasive plate 
osteosynthesis under imaging scanner intensifier for 
distal tibia fractures in Can Tho Centre General Hospital. 
Materials and method: The patients with distal tibia 
fractures were treated by MIPO technique. We noted 
some characteritics about patients, clinical, x-ray. 
Treatment results include postoperative and long-term 
results as assessed by fixation results by Larson and 
Bostman, bone healing results by JL Haas and JY De La 
Cafinière, and rehabilitation results by Ter Schiphort. 
General result is base on these above outcomes. Results: 
Average age is 41.6±15.7. The ratio of male/female is 
18/19. The main cause is traffic accidents accounting 
for 83.8%. The hospitalization time was 10.8±3.2 days. 
One case of superficial surgical site infection. The 
result of good and very good in postoperative fixation 
is 94.6%. Very good and good results of bone healing 
is 92.6%. Rehabilitation also accounted for 97.3. The 
overall results are very good and good with 86.5% 
and average of 13.5%. Conclusion: Minimally invasive 
plate osteosynthesis gives very satisfactory results 
after surgery. It has a high rate of bone healing and 
good rehabilitation. Therefore, patients can take back 
their movement early.
Keywords: Distal tibia fractures, MIPO.

H9.PP.03. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian phẫu thuật và kết quả sớm 
sau tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật inside out.
Ths. Bùi Công Minh
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Hội trường 10: TAI MŨI HỌNG - MẮT
Hall 10 (H10.): OTORHINOLARYNGOLOGY - OPTHALMOLOGY

Địa điểm: Hội trường Bệnh viện
Location: Hospital Hall

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG”
SESSION 1 (S1.): CME “UPDATE IN TREATMENT OF ENT DISEASES”
Chủ tọa/Chairmen: Ts. Nguyễn Triều Việt, Ts. Châu Chiêu Hòa, Bs.CKII. Dương Hữu Nghị, 
Bs. Huỳnh Khắc Cường

PHIÊN 2: MẮT
SESSION 2 (S2.): OPHTHALMOLOGY
Chủ tọa/Chairmen: Ts. Lê Minh Lý, Ts. Hoàng Quang Bình, PGs.Ts. Trần Anh Tuấn

BÁO CÁO POSTER
POSTER PRESENTATION (PP.)

H10.S1.O1. Tai mũi họng lão khoa.
Bs. Huỳnh Khắc Cường
H10.S1.O4. Cập nhật chỉ định cắt amidan ở trẻ em theo Hội tai mũi họng Hoa Kỳ 
2019.
Bs.CKI. Trần Minh Hạnh
H10.S1.O3. Vá nhĩ và sử dụng hoạt chất lành nhĩ.
Ts. Nguyễn Triều Việt
H10.S1.O4. Các nguyên lý phẫu thuật nội soi mũi xoang – Nguyên nhân thất bại.
Bs. Ngô Yến Phương
TÓM TẮT
Phẫu thuật nội soi chức năng xoang (FESS) ra đời từ những năm 80 của thế kỷ XX đã được ứng dụng rộng rãi trong 
chuyên khoa TMH, đây là bước tiến trong việc điều trị viêm mũi xoang, không chỉ giải quyết bệnh tích ở hốc mũi xoang, 
mà còn giúp cải thiện triệu chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thành 
công của FESS đến 80 - 90%. Mục tiêu chính của phẫu thuật là cải thiện tình trạng thông khí của xoang, tái lập đường 
dẫn lưu niêm – dịch nhằm giúp phục hồi hoạt động của lớp niêm mạc lông chuyển.
Để đưa ra quyết định tiến hành phẫu thuật cần:

1. Tối ưu hóa chẩn đoán.
2. Điều trị nội khoa trước phẫu thuật.
3. Khảo sát hình ảnh học.

Các kết quả tốt đạt được sau phẫu thuật phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chăm sóc người bệnh giai đoạn trước mổ 
và sau mổ là rất quan trọng.
Các điều kiện gây thất bại của FESS:
-  Phơi nhiễm với môi trường kéo dài.
- Không kiểm soát tình trạng dị ứng
-  Phơi nhiễm hóa chất liên tục.
- Hút thuốc

+ Gia tăng tình trạng mô hạt.
+ Gia tăng tỷ lệ xơ hóa ngách trán.

Các lý do thất bại của phẫu thuật nội soi bao gồm: cuốn giữa lệch ngoài làm tắc lỗ thông xoang hàm, không lấy hết mỏm 
móc, đầu trên mỏm móc, sót tế bào Agger nasi, tế bào ngách trán, không tìm thấy lỗ thông xoang, hẹp lỗ thông xoang, dẫn 
lưu vòng, các nguyên nhân nào gây ảnh hưởng đến hoạt động lông chuyển, sót nấm hoặc máu đọng trong xoang, viêm 
xương hoặc viêm tủy xương mạn.
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H10.S1.O6. Cập nhật điều trị điếc đột ngột ở người lớn 2019.
Ths.Bs. Thái Thị Thùy Dung
H10.S1.O6. Hình ảnh CT scan vùng tai xương đá.
Bs. Châu Trà Linh
TÓM TẮT
Mục tiêu: Chẩn đoán và phẫu thuật các bệnh lý ở vùng tai xương đá đòi hỏi trình độ kỹ thuật, chuyên môn và độ chính xác cao. 
Với sự ra đời của CT scanners độ phân giải cao với những lát cắt chỉ dày từ 0,7 mm đến 1 mm cho phép bác sĩ phẫu thuật có kiến 
thức chi tiết hơn về cấu trúc giải phẫu vùng tai xương đá của bệnh nhân. Bài viết này thảo luận về hình ảnh CT-scan vùng tai 
xương đá trên 2 bình diện axial và coronal, trình bày các chi tiết giải phẫu trên 2 bình diện trên cùng với các biểu tượng giúp 
nhận biết vài chi tiết giải phẫu vùng tai giữa và tai trong qua đó giúp người đọc dễ ghi nhớ các cấu trúc chính và đặc điểm của 
chúng. Phương pháp và kết quả: Tổng quan hình ảnh mô tả các chi tiết giải phẫu vùng tai xương đá với các thuật ngữ tiếng 
Anh, các biểu tượng gần giống với hình ảnh vài chi tiết giải phẫu trên hình ảnh CT scanner ở 2 bình diện. Kết luận: Hiểu rõ hơn 
về các chi tiết giải phẫu vùng tai xương đá giúp dễ phát hiện các bất thường về bệnh lý và bẩm sinh ở vùng tai xương đá. Nắm 
được các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, người đọc sẽ dễ dàng tiếp cận với các tài liệu nước ngoài liên quan đến các chẩn 
đoán hình ảnh vùng tai xương đá.

H10.S1.O7. Xây dựng mô hình thiết bị nội soi và các thử nghiệm ban đầu.
Ths. Ngô Ngọc Uyên

H10.S2.O1. Đánh giá hiệu quả sử dụng atropin 0,01% đối với sự tiến triển cận thị 
của học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại TP. Cần Thơ.
Ts. Hoàng Quang Bình

H10.S2.O2. Xử lý phòi mống bằng dụng cụ cải tiến trong phẫu thuật phaco.
Ts. Hoàng Quang Bình

H10.S2.O3. Đánh giá hiệu quả chẩn đoán phù hoàng điểm đái tháo đường bằng 
chụp hình nổi đáy mắt.
Ths. Trần Đặng Đình Khang

H10.S2.O4. Khảo sát tình trạng khô mắt sau phẫu thuật nhũ tương hóa thủy tinh 
thể ở bệnh nhân đái tháo đường.
Ths. Trần Thanh Bình

H10.S2.O5. Đánh giá hiệu quả bước đầu của 2 loại kính nhiễu xạ ba tiêu cự.
Ths. Nguyễn Ngọc Công

H10.S2.O6. Khảo sát vai trò của thang điểm OST trong tiên lượng thị lực sau chấn 
thương nhãn cầu.
Ths. Biện Thị Minh Thư

H10.PP.01. Hoạt động tầm soát thính lực miễn phí cho trẻ mới sinh tại BV trường 
ĐHYD Cần Thơ.
Ths. Đỗ Hội

H10.PP.02. Hoạt động trình chuyên đề dựa trên những hướng dẫn điều trị mới của 
quốc tế hàng tuần của bác sĩ nội trú.
Ts. Nguyễn Triều Việt

H10.PP.03. Hoạt động trình chuyên đề dựa trên những hướng dẫn điều trị mới của 
quốc tế hàng tuần của bác sĩ nội trú.
Ts. Lê Minh Lý
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Hội trường 11: Y HỌC CỔ TRUYỀN
Hall 11 (H11.): TRADITIONAL MEDICINE

Địa điểm: GĐ5 - Y TẾ CÔNG CỘNG
Location: LR5/PH

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT MỘT SỐ TIẾN BỘ CỦA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU 
TRỊ BỆNH”
SESSION 1 (S1.): CME “UPDATE ON PROGRESSIONS OF TRADITIONAL MEDICINE IN TREATMENT” 
Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Nguyễn Minh Hà, Gs.Ts. Phan Quan Chí Hiếu, Ts. Tôn Chi Nhân

PHIÊN 2: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
SESSION 2 (S2.): RESEARCH ON APPLICATIONS OF TRADITIONAL MEDICINAL HERBS
Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Nguyễn Minh Hà, PGs.Ts. Phan Anh Tuấn, Bs.CKII. Lê Thị Ngoan,  
Ts. Trịnh Hoài Nam

PHIÊN 3: ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
SESSION 3 (S3.): TREATMENT OF SOME COMMON DISEASES USING TRADITIONAL MEDICINE
Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Phan Chí Hiếu, PGs.Ts. Lê Thành Xuân, Ths. Lê Thị Mỹ Tiên,  
Ts. Trịnh Hoài Nam

BÁO CÁO POSTER
POSTER PRESENTATION (PP.)

H11.S1.O1.  Châm cứu và đau: Cập nhật kiến thức và ứng dụng lâm sàng - 
nghiên cứu khoa học
Gs.Ts. Phan Quan Chí Hiếu

H11.S1.O2.  Vai trò của côn trùng trong Y học cổ truyền Việt Nam, tồn tại  
và triển vọng
PGs.Ts. Phan Anh Tuấn

H11.S1.O3.  Biện chứng luận trị - tinh hoa của Y học cổ truyền
Ts. Trịnh Hoài Nam

H11.S1.O4.  Kỹ thuật “Nhiếp Tam Châm” điều trị tiểu tiện mất kiểm soát
Ts. Trịnh Hoài Nam

H11.S2.O1.  Nghiên cứu xác định mối liên quan giữa hình thức cảm quan của 
quả ngô thù du và hàm lượng chất có hoạt tính hạ huyết áp
PGs.Ts. Nguyễn Thị Ngọc Vân
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H11.S2.O2. Đánh giá kết quả điều trị hội chứng mãn kinh của viên hoàn  
“Bổ Thận Âm A” tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nam Định.
(The effect of Bo Than Am A medicine in treatment for menopause syndrome in 
Namdinh Traditional Hospital)
Ths. Nguyễn Trường Sơn

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Hội chứng mãn kinh là tập hợp một số 

triệu chứng và biểu hiện đặc biệt xuất hiện trong giai 
đoạn mãn kinh ở phụ nữ, do chức năng buồng trứng 
suy giảm nên thường có các biểu hiện với mức độ khác 
nhau như: đau đầu, hoa mắt chóng mặt, ù tai, có các cơn 
bốc hoả, mất ngủ, lo lắng, buồn phiền, khô âm đạo,… các 
nguy cơ của bệnh loãng xương, các rối loạn tim mạch, 
những rối loạn này ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng 
cuộc sống của người phụ nữ. Mục tiêu: Đánh giá tác 
dụng điều trị của viên hoàn Bổ thận âm A ở phụ nữ có 
hội chứng mãn kinh và khảo sát một số tác dụng không 
mong muốn của viên hoàn Bổ thận âm A. Đối tượng 
và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu phỏng thực 
nghiệm trên những phụ nữ có hội chứng mãn kinh tuổi 
từ 50 đến 60 điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nam 
Định bằng viên hoàn bổ thận âm A. Kết quả: Các triệu 
chứng cơ năng được cải thiện tốt thể hiện rõ ở điểm 
trung bình trước điều trị là 32,54  ± 1,10 và sau điều trị 
còn 19,23 ± 1,15. Kết luận: Viên hoàn bổ thận âm A giúp 
cải thiện rõ rệt các nhóm triệu chứng xuất hiện trong 
giai đoạn mãn kinh của phụ nữ (p<0,05); chưa thấy các 
tác dụng không mong muốn của thuốc trên lâm sàng.
Từ khóa: Mãn kinh, hội chứng mãn kinh, Bổ thận âm A

ABSTRACT
Background: The menopausal syndrome is a 

collection of some symptoms and special symptoms 
that appear during menopause in women, due to 
impaired ovarian function, so it often presents with 
different degrees such as headache, dizziness, tinnitus, 
hot flashes, insomnia, anxiety, sadness, vaginal dryness, 
etc, the risks of osteoporosis, cardiovascular disorders, 
these disorders are clearly affected to the quality of 
life of a woman. Objective: To assess the effect of Bổ 
thận âm A medicine in treatment for women with 
menopause syndrome and survey on some side effect 
of Bổ thận âm A medicine. Subjective and Method: A 
experimental research was conducted on women with 
menopause aged from 40 to 65 were treating in Namdinh 
traditional hospital by using Bổ thận âm A medicine. 
Result: The functional symptoms were improved with 
mean score 32.54 ± 1.10 and 19.23 ± 1.15 before and 
after treatment, respectively. Conclusion: The Bổ thận 
âm A medicaine help clearly improve the menopausal 
symptom in menopausal women (p<0.05); there were 
no side effect of this medicine in clinical. 
Keywords: menopausal, menopausal syndrome, Bo 
than Am A

H11.S2.O3. Nghiên cứu tác dụng bảo vệ của viên nang Balanoxi trên mô hình 
thực nghiệm gây suy giảm tinh trùng bằng Natri Valproat.
Ths. Phan Minh Đức

TÓM TẮT
Nghiên cứu tác dụng bảo vệ của viên nang cứng 

Balanoxi trên mô hình thực nghiệm gây suy giảm 
tinh trùng bằng Natri Valproat ở chuột cống đực 
cho thấy: Balanoxi có tác dụng bảo vệ làm tăng 
hàm lượng Testosterol, tăng tỷ lệ tinh trùng sống, 
tốc độ di chuyển của tinh trùng, tăng % tỷ lệ tinh 
trùng tiến tới nhanh, giảm tỷ lệ % tinh trùng không 
tiến tới, tăng tỷ lệ thụ thai và số lượng chuột con 
có ý nghĩa thống kê so với chứng gây suy giảm tinh 
trùng (p<0,05). Đánh giá mô bệnh học tinh hoàn: 
Balanoxi có tác dụng làm tăng chiều dày lớp biểu 
mô tinh, mật độ tế bào Sertoli, mật độ tinh trùng so 
với chứng gây suy giảm tinh trùng.
Từ khóa: Balanoxi, suy giảm tinh trùng

ABSTRACT
The research on the Protective effects of Balanoxi 

capsules, based on the experimental method of 
causing the decrease in the sperm quality of sewer 
rats by Natri Valproat, has shown that: Balanoxi with 
its protective effect helps increase the content of 
Testosterol, the rate of live sperms, the mobility spedd 
of sperms, increasing the percentage of those sperms 
with progressive motility, decreasing the percentage of 
those sperms with non-progressive motility, increasing 
the rate of conception and the number of newborn 
rats. This is of statistical significance as compared to 
the group which cause the decrease of sperm quality 
(p<0.05). Histopathological evaluation of testiculars: 
Balanoxi helps increase the thickness of seminiferous 
epithelium, the density of Sertoli cells, the density of 
sperms as compared to the group which cause sperm 
decrease.
Keywords: Balanoxi, sperm decrease
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H11.S2.O4. Bước đầu đánh giá tác dụng của viên nang Y10 trên bệnh nhân nam 
suy giảm tinh trùng
(Preliminary assessment on the effect of Y10 capsules on male with sperm depletion)
Ths. Lê Minh Hoàng

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá được tính an toàn và tác dụng cải 

thiện khả năng sinh tinh của viên nang Y10 trên bệnh nhân 
nam suy giảm tinh trùng (SGTT). Phương pháp nghiên 
cứu: Nghiên cứu tiến cứu trên 30 bệnh nhân nam có SGTT. 
Bệnh nhân uống viên nang Y10 mỗi ngày 04 viên, chia 2 lần, 
sau khi ăn 2 giờ, liên tục trong 2 tháng. Đánh giá so sánh 
trước và sau điều trị trên các chỉ tiêu về tính an toàn và tác 
dụng cải thiện khả năng sinh tinh. Kết quả nghiên cứu: 
Viên nang Y10 làm tăng nồng độ testosteron huyết thanh, 
điều hoà bài tiết LH và FSH. Làm tăng số lượng và chất 
lượng tinh trùng trên bệnh nhân nam bị SGTT, cải thiện các 
triệu chứng của bệnh. Không gây ra các tác dụng không 
mong muốn trên lâm sàng; không làm biến đổi các chỉ số 
sinh hoá, huyết học; Kết luận: Viên nang Y10 ở liều 4 viên/
ngày, uống trong hai tháng có tính an toàn và tác dụng tốt 
trong điều trị bệnh nhân nam bị suy giảm tinh trùng.
Từ khóa: viên nang Y10, lộc nhung, đông trùng hạ thảo, 
suy giảm tinh trùng

ABSTRACT
Purpose: Evaluation of safety and efficacy of 

spermatozoa enhancement of Y10 capsules on male 
with sperm depletion. Methods: A prospective study of 
30 male with sperm depletion. Patients were given Y10 
4 capsules a day, divided into 2 times, after 2 hours of 
feeding, during 2 months. Comparative assessment before 
and after treatment on safety and efficacy of spermatozoa 
enhancement. Results: Y10 capsules increases serum 
testosterone levels, regulates LH and FSH secretion. 
Increase the number and quality of sperm in male with 
sperm depletion, improve the symptoms of the disease. 
Do not cause undesirable effects in clinical; do not change 
the biochemical and hematology index. Conclutions: Y10 
capsules 4 capsules/day, taken for 2 months, are safe and 
effective in the treatment of male with sperm depletion.
Keywords: Y10 capsules, velvet deer, Cordyceps militaris, 
sperm depletion

H11.S3.O1. Kết quả giảm đau trong điều trị thoái hoá cột sống thắt lưng bằng 
điện châm kết hợp xoa bóp, bấm huyệt tại BVĐK TP. Cần Thơ. 
(Results of pain relief in therapy treatment for living by electric chairs combined 
with brokers in Can Tho General Hospital)
Bs.CKII. Huỳnh Thanh Vũ

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng 

bằng điện châm kết hợp xoa bóp, bấm huyệt là phương 
pháp điều trị an toàn, tiết kiệm và mang lại kết quả tốt 
cho bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả 
giảm đau trong điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng 
bằng phương pháp điện châm kết hợp xoa bóp bấm 
huyệt tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô 
tả cắt ngang có phân tích trên 92 bệnh nhân thoái hóa 
cột sống thắt lưng điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa 
thành phố Cần Thơ, chọn mẫu thuận tiện không xác suất 
và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 18.0. Kết quả: 
Theo thang điểm VAS, bệnh nhân vào viện đau nặng và 
dữ dội lần lượt là 60,9% và 38,0%; sau 7 ngày điều trị, 
tỷ lệ này lần lượt là 77,2% và 2,2%; sau 14 ngày điều trị 
có 6,5% không đau, đau nhẹ 55,4% và trung bình 29,3%; 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,001. Theo thang 
điểm Ritchie, bệnh nhân vào viện có điểm trung bình là 
2,27; sau 7 ngày giảm còn 2,12 và sau 14 ngày là 0,95 
điểm; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,001. Kết quả 
chung sau điều trị có 91,3% bệnh nhân đạt kết quả tốt. 
Kết luận: Điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng bằng 
điện châm kết hợp xoa bóp, bấm huyệt là phương pháp 
điều trị giúp bệnh nhân giảm đau tốt.
Từ khóa: Thoái hóa cột sống thắt lưng, điện châm kết 
hợp xoa bóp

ABSTRACT
Background: treatment of degenerative lumbar 

spine by electro-acupuncture combined with massage, 
reflexology is a safe, economical treatment and brings 
good results for patients. Objectives: assess the analgesic 
results in the treatment of lumbar spinal degeneration by 
electromagnetism combined acupressure massage at Can 
Tho City General Hospital. Material and methods: cross-
sectional descriptive study with analysis on 92 patients 
with lumbar spinal degeneration treated in Can Tho City 
General Hospital, convenient sampling without probability 
and stool Data analysis with SPSS 18.0 software. Results: 
on a VAS scale, hospitalized patients suffered severe and 
severe pain at 60.9% and 38.0% respectively; after 7 days 
of treatment, this ratio was 77.2% and 2.2%, respectively; 
after 14 days of treatment, there was 6.5% without pain, 
minor pain of 55.4% and average of 29.3%; The difference 
is statistically significant, p<0.001. According to the Ritchie 
scale, patients admitted to the hospital had an average 
score of 2.27; after 7 days, it reduced to 2.12 and after 
14 days was 0.95 points; The difference is statistically 
significant, p<0.001. Overall results after treatment 91.3% 
of patients achieved good results. Conclusion: treatment 
of degeneration of the lumbar spine by electromagnetism 
combined with massage, reflexology is a treatment method 
to help patients with good pain relief.
Keywords: lumbar spine degeneration, electro-
acupuncture combined massage.
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H11.S3.O2. Kết quả điều trị giảm đau thoái hoá khớp gối bằng siêu âm trị liệu 
kết hợp điện châm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp năm 2018-2019.
(Results of treatment of diseases through pump with ultra therapy combined 
electric combination in Dong Thap Traditional Medicine Hospital in 2018-2019)
Bs.CKII. Võ Thị Mỹ Hạnh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Siêu âm trị liệu kết hợp điện châm là 

sự kết hợp giữa Y học hiện đại với Y học cổ truyền 
trong điều trị bệnh và khi được ứng dụng để điều trị 
thoái hóa khớp gối có tác dụng giảm đau và cải thiện 
vận động khá tốt cho người bệnh. Mục tiêu nghiên 
cứu: Đánh giá kết quả giảm đau của phương pháp 
siêu âm trị liệu kết hợp điện châm trong điều trị bệnh 
thoái hóa khớp gối tại bệnh viện Y học cổ truyền Đồng 
Tháp năm 2018-2019. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối 
chứng, so sánh trước và sau điều trị, so sánh với nhóm 
chứng trên 80 bệnh nhân thoái hóa khớp gối điều trị 
nội trú tại bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, nhóm 
nghiên cứu đều trị bằng siêu âm trị liệu kết hợp điện 
châm, nhóm chứng điều trị bằng điện châm. Chọn 
mẫu thuận tiện và phân tích số liệu bằng phần mềm 
SPSS 16.0. Kết quả: Theo thang điểm VAS trước điều 
trị bệnh nhân đau vừa và đau nặng ở nhóm NC lần 
lượt là 2,5% và 97,5%; nhóm chứng 5% và 95%, sau 
30 ngày điều trị nhóm NC  không còn bệnh nhân đau 
nặng, 77,5% đau nhẹ, 22,5% đau vừa; nhóm chứng 
55% đau nhẹ và 45% đau vừa, chỉ số VAS trung bình 
của 2 nhóm đều giảm (nhóm NC giảm 56,3 điểm nhiều 
hơn nhóm chứng 32,28 điểm) sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p<0,001. Theo thang điểm WOMAC: chỉ 
số WOMAC đau trung bình, WOMAC cứng khớp trung 
bình và WOMAC vận động trung bình sau điều trị cả 
hai nhóm đều giảm, nhóm NC giảm nhiều hơn so với 
nhóm chứng. WOMAC chung trước điều trị nhóm NC 
bệnh nhân hạn chế vận động khớp gối mức độ nặng 
chiếm 2,5% và rất nặng 97,5%; nhóm chứng tỉ lệ 
này là 5% và 95%, sau 30 ngày điều trị nhóm NC tỉ 
lệ bệnh nhân hạn chế nhẹ 22,5%, hạn chế trung bình 
52,5%, hạn chế nặng 25%, hạn chế rất nặng 0%; 
nhóm chứng tỉ lệ này lần lượt là 5%, 57,5%, 37,5%, 
0%. Chỉ số WOMAC trung bình chung của 2 nhóm 
đều giảm (nhóm NC giảm 46,6 điểm nhiều hơn nhóm 
chứng 34,45 điểm) sự khác biệt có ý nghỉa thống kê 
với p<0,001. Kết luận: Phương pháp siêu âm trị liệu 
kết hợp điện châm cho kết quả điều trị thoái hóa khớp 
gối tốt hơn điện châm đơn thuần. 
Từ khóa: Thoái hóa khớp gối, siêu âm trị liệu, điện 
châm

ABSTRACT
Rationale: Electronotherapy combined with 

electromagnetism is a combination of modern 
medicine and traditional medicine in the treatment 
of disease and when applied to treat osteoarthritis 
that reduces pain and improves Exercise quite well 
for patients. Subjects and research methods: 
controlled clinical trial study, comparison before 
and after treatment, compared with control group 
on 80 patients with knee osteoarthritis inpatient 
treatment at Traditional Medicine Hospital In Dong 
Thap, the research team was treated with ultrasonic 
therapy combined with electromagnet and the 
certificate group treated with electromagnet alone. 
Convenient sampling and data analysis using SPSS 
16.0 software. Results: on a VAS scale before treating 
patients with moderate and severe pain in the NC 
group respectively 2.5% and 97.5%; control group 5% 
and 95%, after 30 days of treatment group no patients 
with severe pain, 77.5% minor pain, 22.5% moderate 
pain; control group 55% mild pain and 45% moderate 
pain, average VAS of both groups decreased (the NC 
group decreased 56.3 points more than the control 
group 32.28 points) the difference was statistically 
significant with p<0.00. On the WOMAC scale: 
WOMAC index average pain, average stiffness WOMAC 
and average movement WOMAC after treatment both 
groups decreased, the NC group decreased more than 
the control group. WOMAC before the treatment group 
The patients with limited knee movement were very 
heavy, accounting for 2.5% and very heavy 97.5%; 
The control group was 5% and 95%, after 30 days of 
treatment, the rate of patients was slightly limited, 
22.5%, average 52.5%, severe 25%, very severe 0%; 
The control group this rate is 5%, 57.5%, 37.5%, 
0% respectively. The average WOMAC index of both 
groups decreased (the NC group lost 46.6 points more 
than the control group 34.45 points) the difference 
was statistically significant with p<0.001. Conclusion: 
The combination of electro-magnetic therapy with 
ultrasound therapy results in better treatment of knee 
osteoarthritis than electromagnet alone.
 Keywords: Osteoarthritis, ultrasound therapy, 
electromagnet



82

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỨC KHỎE QUỐC TẾ
INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE 2019

H11.S3.O3. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị 
giảm đau của điện châm và laser bán dẫn trong điều trị đau vai gáy do thoái hoá cột sống 
cổ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre năm 2018-2019. 
(Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of treating 
neck and shoulder pain due to cervical spondylosis at Ben Tre Traditional Medicine 
Hospital in 2018-201)
Bs.CKII. Nguyễn Thị Kim Phượng

TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả giảm đau của 

điện châm và laser bán dẫn trong điều trị bệnh nhân đau vai gáy 
do thoái hóa cột sống cổ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre năm 
2018 – 2019. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu có can thiệp 
lâm sàng trên 102 bệnh nhân. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy điện 
châm kết hợp laser bán dẫn công suất thấp có tác dụng giảm đau, 
kết quả điểm VAS trung bình: sau điều trị giảm từ 3,34 ± 0,59 xuống 
còn 1,99 ± 0,5 điểm (p<0,05); cải thiện tầm vận động, điểm tầm vận 
động trung bình sau điều trị giảm từ 3,99 ± 1,07 xuống còn 1,79 ± 
0,82 (p<0,05); cải thiện mức độ ảnh hưởng chức năng sống trên 
người bệnh đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ. Điểm mức độ ảnh 
hưởng sinh hoạt trung bình sau điều trị giảm từ 3,84 ± 0,36 xuống 
còn 1,94 ± 0,54 (p<0,05). Kết luận: Điện châm kết hợp laser bán 
dẫn công suất thấp có tác dụng giảm đau, cải thiện tầm vận động, 
cải thiện mức độ ảnh hưởng chức năng sống trên người bệnh đau 
vai gáy do thoái hóa cột sống cổ.
Từ khóa: thoái hóa cột sống cổ, đau vai gáy, điện châm, laser bán 
dẫn công suất thấp

ABSTRACT
Objectives: The study aimed to evaluate the results of 

pain relief of electromagnetism and semiconductor lasers in 
the treatment of patients with shoulder and neck pain due to 
cervical spondylosis at Ben Tre Traditional Medicine Hospital in 
2018 - 2019. Subjects and methods: The study involved clinical 
intervention in 102 patients. Results: the study showed that 
electromagnet combined with low power semiconductor laser 
has analgesic effect, the average VAS score result: after treatment 
decreased from 3.34 ± 0.59 to 1.99 ± 0, 5 points (p<0.05); 
improved range of motion, average range of postoperative range 
decreased from 3.99 ± 1.07 to 1.79 ± 0.82 (p<0.05); improve the 
degree of functional impact on patients with neck and shoulder 
pain due to cervical spondylosis. The mean influence point of daily 
activities after treatment decreased from 3.84 ± 0.36 to 1.94 ± 
0.54 (p<0.05). Conclusion: Electromagnetism combined with low 
power semiconductor laser has analgesic effect, improves range of 
motion, improves the degree of functional impact on patients with 
neck and neck pain due to degenerative cervical spine.
Key words: cervical spondylosis, shoulder and neck pain, 
electro-acupuncture, low power semiconductor laser

H11.S3.O4. Đánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chi trên bằng phương pháp điện châm kết 
hợp phục hồi chức năng ở bệnh nhân nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
(The effectiveness of intergrating the electronic accupunture and rehabilitation method on 
upper limb mobilizing rehabilitation among cerebral ỉnfarction patients in Ha Dong General 
Hospital)
Ths. Nguyễn Ngọc Trung

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tai biến mạch máu não là một nhóm bệnh gây tử 

vong và tàn tật khá phổ biến trên thế giới, là nguyên nhân gây tử 
vong đứng hàng thứ 3 sau bệnh ung thư và tim mạch.  Các nghiên 
cứu cho thấy gần 2/3 số người bệnh sống sót sau tai biến mạch 
máu não bị thiếu hụt về chức năng thần kinh một cách trầm trọng, 
26% trở lại nghề cũ, số còn lại phải thay đổi nghề khác Người bệnh 
không thể trở lại công việc do nhiều di chứng nặng nề của đôi tay, 
mất khả năng cầm nắm, giảm khả năng nâng và xoay vai hay rối 
loạn những vận động khéo léo khác. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả 
của phương pháp điện châm kết hợp phục hồi chức năng trong 
điều trị phục hồi chức năng vận động của chi trên ở người bệnh 
bệnh nhồi máu não có di chứng liệt nửa người. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo mô 
hình thử nghiệm lâm sàng mở so sánh trước và sau điều trị thực 
hiện tại khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong 
thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2017. Kết quả: Sự cải thiện 
mức độ khéo léo bàn tay bên liệt là 0,2 khi vào viện, 0,5 sau 15 ngày 
và 0,8 sau 30 ngày điều trị (p<0,05); mức độ cải thiện chức năng 
vận động tay có sự thay đổi rõ rệt với trung bình điểm MAS từ 0,6 
lúc vào viện tăng lên 2,2 sau 15 ngày điều trị và 3,4 sau 30 ngày 
điều trị (p<0,05); trung bình điểm Barthel tăng lên đáng kể sau 30 
ngày điều trị. Kết luận: Phương pháp điện châm kết hợp phục hồi 
chức năng có tác dụng cải thiện rõ rệt chức năng vận động cũng 
như hoạt động khéo léo của bản tay sau 15 và 30 ngày điều trị; 
chưa thấy tác dụng không mong muốn khi kết hợp điện châm và 
phục hồi chức năng trong quá trình điều trị.
Từ khóa: Di chứng tai biến mạch máu não, vận động chi trên, y 
học cổ truyền.

ABSTRACT
Background: Cerebrovascular accident is disease that 

popularly caused mortality and handicapped over the world, is 
the third cause of death after cancer and cardiovascular disease.  
The recent researches showed that nearly 2/3 of patients 
survived after a stroke, 26% back to their previous jobs, the rest 
had to change to another job. The patient could not return to 
work due to many sequelae heaviness of the hands, loss of grip, 
reduced ability to lift and turn shoulders or disturb other skillful 
movements. Objective: To assess the effectiveness of intergrating 
the electronic accupunture and rehabilitation method on upper 
limb mobilizing rehabilitation. Subjective and method: A 
experimental research was conducted on stroke patients with 
hemiplegic in Traditional medicine department, Hadong General 
Hospital during April to September, 2017. Result: The results 
showed that an improvement in level of hand’s dexterity in 
paralysis body was 0.2 at admittion, 0.5 after 15 days and 0.8 
after 30 days of treatment (p<0.05); the improvement of hand’s 
mobilizing function clearly changed with the mean score of MAS 
from 0.6 at admittion to 2.2 after 15 days of treatment and 3.4 
after 30 days of treatment (p<0.05); the mean of Barthel score 
markedly increased after 30 days of treatment. Conclusion: 
The intergrating the electronic accupunture and rehabilitation 
method has the effect of improving the motor function as well 
as the skillful operation of the hand after 15 and 30 days of 
treatment; undesirable effects when combining acupuncture and 
rehabilitation during treatment.
Keyworks: Stroke patient, electronic accupunture, rehabilitation
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H11.PP.01.  Kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị bán thân bất toại (di chứng đột quỵ) bằng 
kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại.
(Experience of diagnoses and treatment hemiplegia (stroke sequela) at Can Tho 
Traditional Medicine Hospital)
Ths. Châu Nhị Vân

TÓM TẮT
Bán thân bất toại là một bệnh danh của Y học cổ truyền, 

chỉ tình trạng di chứng liệt nửa người có hoặc không kèm 
theo nói khó, miệng lưỡi méo lệch, tương đương di chứng 
đột quỵ của Y học hiện đại. Nhận thấy số lượng bệnh nhân 
bán thân bất toại tìm đến Y học cổ truyền để điều trị ngày 
càng nhiều. Tại các bệnh viện thường điều trị kết hợp Y học 
cổ truyền và Y học hiện đại, phối hợp nhiều phương pháp 
như bài thuốc y học cổ truyền, điện châm, thủy châm, thuốc 
tây, tập phục hồi vận động, đạt được hiệu quả điều trị tốt.
Từ khóa: Bán thân bất toại, Di chứng đột quỵ, Y học cổ 
truyền, Y học hiện đại

ABSTRACT
Hemiplegia is a name of Traditional Medicine disease, it 

is paralysis of half of one’s body. It maybe accompanies with 
dysfunction on speech, deviated tongue and mouth. Western 
Medicine diseases, hemiplegia is often stroke sequela. The 
amount of hemiplegia patients went to the Traditional Medicine 
hospitals for treatment are increasing day by day. The hemiplegia 
patients are cured by combining Traditional medicine and 
Western medicine at the hospital. Some of treatment methods 
are used: Traditional herbal formulae, Electroacupuncture, 
Acupoint Injection, Western Medicine, Physical rehabilitation. 
Many hemiplegia patients are better after the treatment at Can 
Tho Traditional Medicine Hospital.
Keywords: Hemiplegia, Stroke sequela, Traditional Medicine, 
Western Medicine

H11.PP.02. Nghiên cứu mối liên quan giữa chu kỳ trăng và tỷ lệ thụ thai trên bệnh nhân 
vô sinh do buồng trứng đa nang.
(Related studies between the lunar phase with pregnancy rate of infertility due to PCOS 
women)
Ths. Phạm Duy Đức

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Trong điều trị vô sinh do Hội chứng buồng 

trứng đa nang (Infertility and polycystic ovary syndrome, 
PCOS) thì việc kiểm soát ngày phóng noãn đóng vai trò vô cùng 
quan trọng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ngày phóng noãn, 
trong đó Y học cổ truyền (YHCT) cho rằng chu kỳ trăng có quan 
hệ mật thiết đến chu kỳ kinh của phụ nữ. Từ đó chúng tôi đặt 
vấn đề tìm hiểu đặc điểm phân bố của ngày phóng noãn ở phụ 
nữ từ đó đề xuất một góc nhìn mới trong phương pháp điều 
trị vô sinh do PCOS. Mục tiêu: Tìm ngày kích thích rụng trứng 
hiệu quả nhất trên bệnh nhân vô sinh do PCOS theo chu kỳ 
trăng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
hồi cứu trên bệnh án của Nhóm các phụ nữ bình thường đã 
sinh con và Nhóm bệnh nhân vô sinh do PCOS (Nhóm PCOS đã 
mang thai, và Nhóm PCOS chưa mang thai) về ngày dừng kinh 
và ngày phóng noãn. Kết quả: 1. Phân bố ngày dừng kinh 
của cả hai nhóm đã mang thai có mật độ phân bố cao nhất ở 
trước sau pha trăng tàn, khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0.05). Nhóm PCOS đã mang thai ở pha trăng tàn 1.40±0.55 
người/ngày, nhóm phụ nữ bình thường ở pha trăng hạ huyền 
4.80±2.86 người/ngày). 2. Phân bố ngày phóng noãn có xu 
hướng tập trung ở trước trong và sau pha trăng tròn, khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0.05). Bình quân ngày phóng 
noãn lần lượt là 1.13±0.33 người/ngày, 1.33±0.61 người/ngày 
và 3.92±2.26 người/ngày lần lượt ở 3 nhóm PCOS đã mang 
thai, PCOS chưa mang thai và Phụ nữ bình thường. Kết luận: 
Khác biệt về phân bố ngày dừng kinh và ngày phóng noãn ở 
nhóm phụ nữ khỏe mạnh và nhóm vô sinh do PCOS không có ý 
nghĩa thống kê. Ngày dừng kinh ở 2 nhóm đã mang thai đều có 
phân bố tập trung ở trước sau pha trăng tàn. Sự phân bố ngày 
phóng noãn có khuynh hướng tập trung ở trước sau trong pha 
trăng tròn, trong đó 2 nhóm đã có thai tập trung ở pha trăng 
tròn và trước trăng tròn, nhóm PCOS chưa mang thai tập trung 
ở trăng tròn và sau trăng tròn.  
Từ khóa: buồng trứng đa nang, chu kỳ trăng, vô sinh, tỷ lệ  
mang thai

ABSTRACT
Background: In the treatment of infertility due to polycystic 

ovary syndrome (PCOS), the control of ovulation days is very 
important. There are many factors that affect the day of ovulation, 
in traditional medicine considers that the lunar phase is closely 
related to the women’s menstrual cycle. Therefore, we questioned 
the distribution characteristics of ovulation days in women and 
proposed a new perspective in the treatment of infertility due to 
PCOS. Objective: To explore the relationship between the healthy 
women and infertility due to polycystic ovary syndrome (PCOS) 
women pregnancy rate with the lunar phase. To provide a new 
point of treatment PCOS due to infertility patients that doctor 
can choose the best time to decide start promote ovulation and 
inducing ovulation injection day. Methods: Retrospective study 
of medical records of Normal women group who gave birth 
and two patient groups (PCOS without pregnancy group, PCOS 
pregnancy group) on the date of menstruation and ovulation (the 
day of hCG injection). Results: 1. Menopause day distribution 
concentrated on the dark moons stage (Waning Crescent, Third 
Quarter Moon), no significant difference (p>0.05). The PCOS 
pregnancy group has the peak at Third Quarter moon phase 
(1.40±0.55 p/day). On Normal group, the peak was in Waning 
Crescent phase (4.80±2.86 p/day). 2. Ovulation day in three 
group distribution concentrated on before and after Full Moon, 
no significant difference (p>0.05). The mean of ovulation day 
was 1.13 ± 0.33 people/day, 1.33 ± 0.61 people/day and 3.92 ± 
2.26 people/day in 3 groups of PCOS without pregnancy, PCOS 
pregnancy and Normal group. Conclusion: 1. The ovulation 
day and menopause day distribution of healthy women and 
PCOS women with infertility show no significant difference. 2. 
Menopause day of PCOS pregnancy group and Normal group 
appear distribution were concentrated in before and after Third 
Quarter Moon. 3. Ovulation day in three group distribution 
concentrated on before and after Full Moon.
Keywords: polycystic ovary syndrome : lunar phase; infertility; 
pregnancy rate
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H11.PP.03.  Một số yếu tố liên quan đến tác dụng hỗ trợ điều trị của tập khí công 
dưỡng sinh sau rửa phổi ở bệnh nhân bụi phổi Silic tại Bệnh viện Than Khoáng 
sản năm 2017.
(Some factors related to the supportive treatment effect of Qicong expercise after 
lung lavage among patients with silicosis at coal mineral hospital in 2017)
Ths. Đinh Khánh Hường

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Bệnh bụi phổi Silic là bệnh nghề nghiệp 

thường gặp ở người lao động hầm mỏ. Bệnh bụi phổi Silic cần 
được phát hiện sớm điều trị kịp thời ngăn chặn tiến triển bệnh. 
Giải pháp rửa phổi là biện pháp giúp cải thiện chức năng hô 
hấp người bệnh, giảm tiến triển xơ hóa phổi. Mục tiêu: Mô tả 
một số yếu tố liên quan đến tác dụng hỗ trợ điều trị của tập Khí 
công dưỡng sinh sau rửa phổi ở bệnh nhân bụi phổi Silic tại 
Bệnh viện Than Khoáng sản năm 2017. Đối tượng và phương 
pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh trước sau có 
đối chứng giữa hai nhóm được tiến hành trên 60 bệnh nhân 
bệnh bụi phổi Silic (BN BBPSi) nội trú tại Bệnh viện Than 
Khoáng sản, thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2017. Kết 
quả: BN ít tuổi thì có khả năng cải thiện hơn những BN cao 
tuổi (OR =2,5, p<0,05). BN có thời gian tiếp xúc với bụi ngắn 
thì có khả năng cải thiện hơn những BN có thời gian tiếp xúc 
với dài (OR =3,2, p<0,05). BN được sự trợ giúp của gia đình và 
nhân viên y tế khi tập Khí công dưỡng sinh (KCDS) thì có hiệu 
quả điều trị tốt hơn những BN không được trợ giúp (OR =8,88, 
p<0,05). Kết luận: Một số yếu tố có liên quan đến tác dụng hỗ 
trợ điều trị của tập KCDS sau rửa phổi ở BN BBPSi gồm: nhóm 
tuổi, thời gian tiếp xúc với bụi, sự trợ giúp của gia đình và nhân 
viên y tế.
Từ khóa: Khí công dưỡng sinh, yếu tố liên quan, bệnh bụi phổi 
silic, Bệnh viện Than Khoáng sản

ABSTRACT
Background: Silicosis is occupational disease. Lung 

lavage among patients with silicosis is a measure to help 
improve the respiratory function of the patient, reducing 
pulmonary fibrosis progression. Objectives: to describe 
some factors related to the supportive treatment effect 
of Qicong exercise after lung lavage among patients with 
silicosis at Coal Mineral Hospital in 2017. Materials and 
Methods: A randomized controlled trial between two groups 
was conducted on 60 patients with silicosis at Coal Mineral 
Hospital, from Mar 2017 to Aug 2017. Results: Young patients 
are more likely to improve their health than elderly patients 
(OR = 2.5, p<0.05). Patients with short duration of exposure 
to dust are more likely to improve than patients with long 
exposure time (OR = 3.2, p <0.05). Patients with the help of 
family and medical staff when practicing Qicong exercise 
have a better treatment effect than those without support 
(OR = 8.88, p<0.05). Conclusions: Some factors related to 
the supportive treatment effect of Qicong exercise after lung 
lavage among patients with silicosis include: age group, time 
of exposure to dust, help of family and medical staff.
Keywords: Qicong, related factors, silicosis, Vietnam Mineral 
Coal Hospital

H11.PP.04. Đánh giá hiệu quả cải thiện chất lượng giấc ngủ của nhóm huyệt TNT kết 
hợp giác hơi điều trị chứng thất miên thế âm hư hoả vượng theo Y học cổ truyền.
(Observation of sleeping quality improvement on treatment for insomnia by TNT-
Acupoint combine with cupping therapy)
Ts. Võ Trọng Tuân

TÓM TẮT
Mục đích nghiên cứu: Mất ngủ là vấn đề thường gặp gây 

ảnh hưởng trực tiếp lên chất lượng sống và hiệu quả làm việc 
của người bệnh. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định hiệu 
quả cải thiện thời lượng giấc ngủ và số lần thức giấc trong đêm 
của phương pháp châm cứu nhóm huyệt TNT gồm các huyệt 
Thiếu hải, Nhiên cốc, Thần môn kết hợp giác hơi trong điều trị 
thất miên thể âm hư hỏa vượng. Phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu hồi cứu, từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2019, trên 
60 bệnh nhân được chẩn đoán thất miên thể âm hư hỏa vượng. 
30 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp châm cứu nhóm 
huyệt TNT (Thiếu hải, Nhiên cốc, Thần môn) kết hợp giác hơi. 
30 bệnh nhân được điều trị theo nhóm huyệt kinh điển kết hợp. 
Kết quả: Sau điều trị, trung bình tổng thời gian ngủ tăng có 
ý nghĩa thống kê từ 244,83 ± 78,30 phút lên 390,33 ± 48,90 
phút ở nhóm nghiên cứu. Cải thiện thời lượng giấc ngủ tương 
đương giữa 2 nhóm. Số lần thức giấc trong đêm giảm từ 1,13 
± 0,97 lần xuống còn 0,00 ± 0,00 lần ở nhóm nghiên cứu. Cải 
thiện số lần thức giấc trong đêm ở nhóm nghiên cứu tốt hơn 
nhóm chứng khác biệt có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Châm 
cứu nhóm huyệt TNT kết hợp giác hơi làm giảm số lần thức 
giấc trong đêm tốt hơn trong khi thời lượng giấc ngủ tương 
đương nhóm chứng.
Từ khóa: Mất ngủ, thất miên, âm hư hỏa vượng, châm cứu, 
giác hơi, Thiếu hải, Nhiên cốc, Thần môn

ABSTRACT
Background: Insomnia is a common problem directly 

impacting the quality of life and work efficiency of affected 
people. This study was conducted to evaluate the effect of 
cupping therapy combined acupuncture by using 3 acupoints 
(TNT): Shaohai (HT3), Rangu (KI2), Shenmen (HT7), on 
treating hyperactivity of fire due to yin deficiency pattern of 
insomnia. Methods: A retrospective study, from May 2017 
to May 2019, the study collected 60 patients diagnosed with 
hyperactivity of fire due to yin deficiency. 30 patients were 
treated with the acupuncture group acupuncture method 
(acupuncture was perfomed at Shaohai (HT3), Rangu (KI2) 
and Shenmen (HT7)) combined with a cupping. 30 patients 
were treated with classic acupuncture points. Results: After 
treatment, the average total sleep time increased significantly 
from 244.83 ± 78.30 minutes to 390.33 ± 48.90 minutes in 
the study group. Sleep durations are improved equally 
between the two-group. Total number of wake-ups at night 
decreased from 1.13 ± 0.97 times to 0.00 ± 0.00 times in 
the study group. Total number of wake-up at night of the 
study group improve superior to that of control group. The 
difference is statistically significant. Conclusion: treatment 
by acupuncture TNT-group combined with cupping therapy 
decrease the number of awakenings at night better while the 
sleep duration is improved equally to the control group.
Keywords: Insomnia, hyperactivity of fire due to yin 
deficiency, acupuncture, cupping therapy, Shaohai, Rangu, 
Shenmen
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H11.PP.05.  Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân thoái hoá 
cột sống thắt lưng điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố  
Cần Thơ năm 2017-2018.
(Surveying clinical and paraclinical characteristics of degenerative lumbar spine 
patients treated at Can Tho Traditional Medcine Hospital in 2017-2018)
Bs. Lê Thị Phương Thảo

TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Thoái hóa cột sống thắt lưng (CSTL) là 

một bệnh lý mạn tính, rất phổ biến ở Việt Nam và thế giới. 
Bệnh xảy ra ở cả nam và nữ, thường gặp ở độ tuổi trung 
niên trở lên. Bệnh không gây tử vong nhưng diễn tiến kéo 
dài, làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống người bệnh. Hiện 
nay cũng có nhiều phương pháp điều trị bệnh từ YHHĐ 
đến YHCT. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Nghiên cứu đặc điểm 
lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh thoái hoá CSTL; 2. Đánh 
giá kết quả điều trị của bệnh nhân thoái hóa CSTL điều trị 
nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ. 
Phƣơng pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 
160 người bệnh thoái hóa CSTL điều trị nội trú tại Bệnh 
viện YHCT thành phố Cần Thơ năm 2017-2018. Kết quả: 
Đặc điểm bệnh: đau khu trú vùng thắt lưng, đau nhiều nhất 
cả ngày và đêm, đau xuất hiện tự nhiên, đau tăng khi đi lại, 
cúi khom, giảm đau khi nằm nghỉ và giảm độ giãn CSTL; X 
quang CSTL: mọc gai xương; kết quả điều trị: tốt (52,5%), 
khá (33,8%), trung bình (13,1%), kém (0,6%). Kết luận: 
Giảm đau, cải thiện rõ tầm vận động CSTL, không có tác 
dụng không mong muốn trong quá trình điều trị. 
Từ khóa: thoái hóa CSTL, lâm sàng, cận làm sàng, kết quả 
điều trị 

ABSTRACT
Background: Degenerative lumbar spine is a common 

chronic disease in Vietnam and in the world. It ocurs both 
in man and woman of middle age or older. Although the 
disease can not cause death, the long progress affects the 
quality of patients’ life. Currently, there are many treatments 
for disease from moder medicine to traditonal medicine. 
Objective: 1. Surveying clinical and paraclinical 
characteristics of degenerative lumbar spine patients; 2. 
Evaluating the treament results of degenerative lumbar spine 
patients treated at Can Tho Traditional medicine hospital. 
Patients and methods: Cross-sectional descriptive study 
was conducted on 160 patients with degenerative lumbar 
spine at Can Tho Traditional Medicine Hospital in 2017-
2018. Results: Characteristics: backache, pain most day and 
night, pain naturally occur, increase painful when walking, 
stooping, decrease painful when lying down and decrease the 
dilatation of the spine. X-ray: spondylosis. Treatment results: 
good (52.5%), fairly good (33.8%), mean (13.1%), bad 
(0.6%). Conclusion: Decrease painful and improve the range 
of lumbar spine, no cause unhopeful effects during treament. 
Keywords: degenerative lumbar spine, clinical, paraclinical, 
the treament results

H11.PP.06. Khảo sát tổn thương chức năng Can chủ cân trên bệnh nhân sau đột quỵ 
đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Cần Thơ năm 2017-2018
(Study on liver governs tendon functional damage in patients after stroke at  
Can Tho Traditional Medcine Hospital in 2017-2018)
Bs. Đặng Quỳnh Nguyệt Quế

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Một trong các học thuyết nền tảng cho chẩn 

đoán là học thuyết Tạng tượng. Bên cạnh đó, đột quỵ là nguyên 
nhân hàng đầu gây tàn phế. Đề tài này được tiến hành nhằm 
khảo sát các tiêu chuẩn chẩn đoán một bệnh cảnh y học cổ 
truyền trên nhóm bệnh nhân sau đột quỵ. Mục tiêu nghiên 
cứu: Xác định tỷ lệ các triệu chứng rối loạn chức năng can chủ 
cân trong bệnh cảnh sau đột quỵ trên lâm sàng. Tìm hiểu sự 
phù hợp giữa triệu chứng lâm sàng và triệu chứng được nêu 
trong y văn về rối loạn chức năng can chủ cân trên bệnh nhân 
sau đột quỵ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu mô tả cắt ngang trên bệnh nhân sau đột quỵ. Kết quả: Có 
11/13 triệu chứng rối loạn chức năng can chủ cân trên bệnh 
nhân sau đột quỵ xuất hiện trên lâm sàng. Triệu chứng liệt nửa 
người chiếm tỷ lệ 100%, móng nhợt chiếm 81%. 100% những 
triệu chứng rối loạn chức năng can chủ cân có CMI (Culmulative 
Mutual Information) thông tin tương hỗ tích lũy ≥ 95% và đều 
thuộc thể can huyết hư. Chứng can huyết hư chiếm 53%. Các 
triệu chứng tay chân co quắp, tay chân run trong bệnh cảnh 
can huyết hư xuất hiện với độ đặc hiệu lần lượt là 100%, 84%. 
Kết luận: Lâm sàng phù hợp với y văn về các triệu chứng rối 
loạn chức năng can chủ cân trên bệnh nhân sau đột quỵ.
Từ khóa: Lantern 4.3, can chủ cân, di chứng sau đột quỵ

ABSTRACT
Background: One of the fundamental theories of diagnostics 

is Visceral manifestation theory. Beside that, Stroke is a leading 
cause of disability. This study was conducted to examine the 
criteria used to diagnose a traditional medicine condition in 
patients after stroke. Objectives: Determine the incidence of 
symptoms of liver governs tendon functional damage in patients 
after stroke appeared clinically. Find out the match between 
clinical and the books of traditional medicine on symptoms of 
liver governs tendon functional damage in patients after stroke. 
Materials and method: A cross-sectional study of patients 
after stroke. Result: There are 11/13 symptoms of liver governs 
tendon functional damage in patients after stroke appeared 
clinically. Hemiplegia accounted for 100%, pale nails accounted 
for 81%. 100% of symptoms of liver governs tendon functional 
damage CMI (Culmulative Mutual Information) ≥ 95% and are 
related to liver blood deficiency. Liver blood deficiency accounts 
for 53%. Symptoms of convulsive limbs, limbs trembling in the 
liver blood deficiency appear with specificity in turn of 100%, 
84%. Conclusions: Clinically consistent with the books of 
traditional medicine on the symptoms of liver governs tendon 
functional damage in patients after stroke.
Keywords: Lantern 4.3, liver governs tendon, sequelae after 
stroke



86

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỨC KHỎE QUỐC TẾ
INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE 2019

H11.PP.07.  Khảo sát các thể lâm sàng theo Y học cổ truyền bệnh tăng huyết áp 
điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ năm 2017 – 2018.
(Clinical presentations of patietns with hypertension in Traditional Medcine 
Terminology at Can Tho Traditional Medicine Hospital in 2017-2018)
Bs. Trịnh Thị Thanh Tuyền

TÓM TẮT
Ở Việt Nam nền y học cổ truyền bước đầu đã có những 

đóng góp tích cực trong việc phòng ngừa và điều trị tăng huyết 
áp. Khảo sát các thể lâm sàng theo y học cổ truyền bệnh THA 
điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ. Tìm hiểu 
mối liên quan giữa các thể lâm sàng y học cổ truyền của bệnh 
THA với giai đoạn của THA theo y học hiện đại. Đối tượng 
nghiên cứu: Người bệnh được chẩn đoán THA hoặc có tiền 
sử THA đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần 
Thơ. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành 
theo nghiên cứu cắt ngang phân tích trong 6 tháng đã nghiên 
cứu thể bệnh của 147 bệnh và rút ra. Kết quả và kết luận 
sau: 1. Thể bệnh THA theo YHCT: Can thận âm hư chiếm tỉ lệ 
nhiều nhất 52,4%, thể Âm dương lưỡng hư chiếm 26,5%, thể 
Can dương thượng cang chiếm 21,1%, không có người bệnh 
thể Đàm trọc thượng mông. 2. Liên quan giữa các thể lâm sàng 
theo YHCT với các giai đoạn theo YHHĐ: So với các thể lâm 
sàng khác, tỉ lệ thể Can thận âm hư ở THA giai đoạn 1 chiếm tỉ 
lệ là 50,6%, ở THA giai đoạn 2 chiếm 54,5%. 
Từ khóa: Tăng huyết áp, y học cổ truyền

ABSTRACT
Background: In Vietnam, traditional medicine has 

initially made positive contributions to the prevention and 
treatment of hypertension. Objectives: Describing clinical 
presentations of patients with hypertension in traditional 
medicine terminology at Can Tho traditional medicine 
hospital. Exploring the relationship between the clinical 
presentations in traditional medicine terminology and the 
JNC VII evaluation of hypertension. Materials: Patients with 
hypertension or have history of hypertension being treating 
at Traditional Medicine Hospital in Can Tho. Method: The 
research is a descriptive cross-sectional study for six months 
and 147 patients are admitted. Results and Conclusion: 
Clinical presentations of hypertension: Can than am hu, can 
duong vuong is the most common (52.4%), Am duong luong 
hu is 26.5%, Can duong thuong cang is 21,1% and we do 
not have Dam troc thuong mong. Compare to JNC VII, Can 
than am hu, can duong vuong accounts for 50.6% in stage 1 
hypertension and 54.5% in stage 2 hypertension.
Keywords: Hypertension, Traditional medicine

H11.PP.08.  Khảo sát về rối loạn lipid máu và các yếu tố liên quan của bệnh nhân 
điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Cần Thơ năm 2017-2018.
(Presentation of blood lipid disorders and factors related patient’s treatment for 
interior treatment at Can Tho Traditional Medicine Hospital in 2017-2018)
Bs. Bùi Hải Yến

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Rối loạn lipid máu (RLLPM) là một trong 

các yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với sự hình thành 
và phát triển bệnh xơ vữa động mạch, gây hậu quả nặng 
nề cho người bệnh và là gánh nặng lớn đối với ngành y tế. 
Mục tiêu: Xác định đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 
lipid máu, các yếu tố liên quan đến rối loạn lipid máu và 
kết quả điều trị rối loạn lipid máu bằng các phương pháp 
Y học cổ truyền. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang trên 103 người bệnh có rối loạn chuyển 
hóa lipid đã xét nghiệm cận lâm sàng bilan lipid máu tại 
bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ. Kết quả và kết luận: 
Giới nữ rối loạn lipid máu nhiều hơn nam chiếm 69,9%, 
nhóm hết tuổi lao động chiếm 60,2%, người có ban vàng 
ở mi mắt chiếm tỷ lệ 20,4% và ở bàn tay chiếm 11,7%, 
người bệnh có chất lưỡi bệu theo YHCT chiếm 57,3%, gia 
đình có RLLPM chiếm 20,4%, người bệnh có sử dụng rượu 
chiếm 50,5%, hút thuốc lá chiếm 20,4%, người bệnh có hoạt 
động thể lực chiếm 45,6%, vòng eo tăng chiếm 50,5%, tỷ 
số eo/mông tăng chiếm 70,9%, đường huyết lúc đói có mối 
tương quan thuận mức độ yếu với Cholesterol toàn phần 
(TC), Triglycerid (TG), LDL-cholesterol (LDL-c) (p<0,05) và 
tương quan nghịch với HDL-cholesterol (HDL-c) (p>0,05). 
Sau điều trị TC giảm 31,2%, TG giảm 22,8%, LDL-c giảm 
45,1%, HDL-c tăng 11,3 %. 
Từ khóa: Rối loạn chuyển hóa lipid máu, yếu tố liên quan, 
y học cổ truyền

ABSTRACT
Background: Blood lipid disorders is one of the 

most important risk factors for the development and 
development of atherosclerosis, which has severe 
consequences for patients and is a major burden on the 
health sector. Objectives: To determine clinical and 
subclinical characteristics of blood lipids, factors related 
to dyslipidemia and results of treatment of lipid disorders 
by traditional medicine methods. Methods: Cross-
sectional descriptive study on 103 patients with lipid 
metabolism disorders have subclinical lipid bilan tests 
at Can Tho Traditional Medicine Hospital. Results and 
conclusions: The rate of female lipid disorders is higher 
than that of men, accounting for 69.9%, the working 
age group accounts for 60.2%, the people with eyelid 
erythema account for 20.4% and the hands accounting for 
11.7%, patients with rheumatism according to traditional 
medicine account for 57.3%, familial dyslipidemia account 
for 20.4%, patients with alcohol use account for 50.5%, 
smoking account for 20.4% , patients with physical activity 
accounted for 45.6%, waist circumference increased by 
50.5%, waist ratio/buttocks increased by 70.9%, fasting 
blood sugar had a weak correlation with Total Cholesterol 
(TC), Triglycerid (TG), LDL-cholesterol (LDL-c) (p<0.05) 
and inversely correlated with HDL-cholesterol (HDL-c) 
(p>0.05). After treatment, TC decreased by 31.2%, TG 
decreased by 22.8%, LDL-c decreased by 45.1%, HDL-c 
increased by 11.3%.
Key words: Dyslipidemia, related factors, traditional 
medicine
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H11.PP.09.  Khảo sát các thể lâm sàng của chứng Trúng phong kinh lạc (di chứng tai 
biến mạch máu não) và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y 
học cổ truyền Thành phố Cần Thơ năm 2017-2018. 
(A survey of syndromes of channels and collaterals were suffered a stroke (stroke sequela) 
and related factors on inpatients at Can Tho Traditional Medicine Hospital in 2017-2018)
Bs. Trần Lê Hải Yến

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ,  

số lượng người bệnh bị di chứng tai biến mạch máu não 
(TBMMN) đến nhập viện điều trị năm 2016 là 1.214 trường 
hợp/tổng số 3.840 trường hợp điều trị nội trú, chiếm tỷ lệ 
31,61%. Y học cổ truyền (YHCT) có vai trò to lớn trong điều 
trị di chứng TBMMN. Di chứng TBMMN tương ứng với chứng 
Trúng phong kinh lạc (TPKL) theo YHCT. Tại Việt Nam, rất ít đề 
tài YHCT nghiên cứu về chứng TPKL, đặc biệt gần như chưa có 
nghiên cứu về các thể lâm sàng của TPKL. Mục tiêu: Tìm hiểu 
tình hình phân loại thể lâm sàng theo YHCT của bệnh nhân di 
chứng TBMMN và các yếu tố liên quan. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với đối tượng là 
bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện YHCT thành phố Cần Thơ.  
Kết quả: Trên lâm sàng, ta ghi nhận được 3 thể lâm sàng của 
TPKL: Can thận khuy hư 41,5%, Khí hư lạc ứ 52,1% và Phong 
đàm ứ trở chiếm tỷ lệ thấp 6,4%. Tỷ lệ người mắc bệnh thường 
gặp trong nhóm tuổi 61 – 70 tuổi chiếm 38,3%, tỷ lệ nam 55,3% 
nhiều hơn nữ 44,7%. Kết luận: Thể lâm sàng Can thận khuy 
hư và Khí hư lạc ứ chiếm tỷ lệ cao trong Trúng phong kinh lạc. 
Bệnh nhân trong nhóm tuổi 61 – 70 tuổi chiếm tỷ lệ cao ở cả 3 
thể lâm sàng.
Từ khóa: Di chứng tai biến mạch máu não, trúng phong kinh 
lạc, y học cổ truyền

ABSTRACT
Background: There was 1,214 stroke sequela patients out 

of 3,840 inpatients, accounting for 31.61%, at Can Tho hospital 
of Traditional Medicine in 2016. Using traditional medicine to 
treat stroke sequela patients is very important. Stroke sequela is 
considered as channels and collaterals were suffered a stroke by 
traditional medicine. It is not much traditional medicine research 
on channels and collaterals were suffered a stroke in Vietnam, 
especially, there are no research on syndromes of channels and 
collaterals were suffered a stroke. Objective: Describing and 
finding out percentage of some syndromes of channels and 
collaterals were suffered a stroke, and investigating some factors 
which are related to these syndromes. Materials and method: 
A cross – sectional descriptive study on patients who are treated 
at Can Tho hospital of Traditional medicine. Results: The result 
shows that there are three syndromes of channels and collaterals 
were suffered a stroke. The percentage of them are: Deficiency of 
liver and kidney syndrome is 41.5%, Deficiency of Qi and blood 
stasis syndrome is 52.1% and Internal wind and phlegm silt up 
syndrome is low rate of 6.4%. The popularity is in the age group 
61 – 70 years old with the percentage of 38.3%, the percentage 
of men is (55.35%) more than women (44.7%). Conclusion: 
Deficiency of liver and kidney syndrome and Deficiency of Qi and 
blood stasis syndrome make a high proportion in channels and 
collaterals were suffered a stroke. The percentage of age group 
61 – 70 years old patients of three syndromes are the highest. 
Keywords: Stroke sequela, channels and collaterals were 
suffered a stroke, traditional medicine

H11.PP.10.  Khảo sát các thể lâm sàng của chứng yêu thống và các yếu tố liên quan ở bệnh 
nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Cần Thơ năm 2017-2018. 
(Investigation of the clinical manifestations of low back pain and related factors in 
patients being treated at Can Tho Traditional Medical Hospital in 2017-2018)
Bs. Nguyễn Thành Nhân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Yêu thống (đau vùng thắt lưng) là một hội 

chứng thường gặp ở Việt Nam và thế giới. Yêu thống chủ yếu 
xảy ra ở lứa tuổi lao động từ 20-50 tuổi, gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sức lao động của xã hội. Để điều trị yêu thống theo Y 
học cổ truyền đạt hiệu quả cần phải chẩn đoán đúng bệnh cảnh 
Y học cổ truyền của từng bệnh nhân cụ thể. Mục tiêu nghiên 
cứu: Thống kê tần suất các bệnh cảnh Y học cổ truyền và mô 
tả các đặc điểm dân số của các bệnh nhân yêu thống đang 
điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 
các bệnh nhân yêu thống đang điều trị tại bệnh viện Y học cổ 
truyền Cần Thơ từ năm 2017 đến năm 2018. Kết quả nghiên 
cứu: Nghiên cứu khảo sát trên 105 bệnh nhân, trong đó 47,6% 
là thể thận âm hư, 21% thể huyết ứ, 18% thể hàn thấp,10,5% 
thể thấp nhiệt và 2,9% thể thận dương hư. Về đặc điểm dân 
số: 85,7% bệnh nhân trên 40 tuổi, có 52,4% hết tuổi lao động, 
nữ giới chiếm 64%, nông dân chiếm 28,6%, nông thôn chiếm 
76,2%. Kết luận: Bệnh cảnh Thận âm hư chiếm tỷ lệ cao nhất 
trong các bệnh nhân yêu thống tại Bệnh viện Y học cổ truyền 
Cần Thơ. Đặc điểm dân số chủ yếu là nữ giới, lớn tuổi, ở khu 
vực nông thôn. 
Từ khóa: Yêu thống, thận âm hư, huyết ứ, hàn thấp, thận 
dương hư, thấp nhiệt

ABSTRACT
Background: Low back pain is a common syndrome 

in Vietnam and the world. Low back pain mainly occurs in 
the working age from 20-50 years old, seriously affecting 
the labor power of society. To effectively treat by traditional 
medicine, it is necessary to correctly diagnose the traditional 
medicine pattern (Zheng) of each specific patient. Objectives: 
To statistically estimate the frequency of traditional medicine 
pattern and describe the population characteristics of patients 
with low back pain being treated at Can Tho Traditional 
Medicine Hospital. Methods: A cross-sectional descriptive 
study on patients with low back pain being treated at Can Tho 
Traditional Medicine Hospital from 2017 to 2018. Results: 
Survey research on 105 patients, of which 47.6% Deficiency 
of Kidney-yin, 21% Stagnation of Blood, 18% Cold-damp, 
10.5% Damp-heat and 2.9% Deficiency of Kidney-Yang. 
Population characteristics: 85.7% of patients over 40 years 
old, 52.4% of patients beyond the working age, 64% women, 
28.6% farmers, 76.2% at rural areas. Conclusion: Prevalence 
of Deficiency of Kidney-yin pattern is the highest among 
patients with low back pain at Can Tho Traditional Medicine 
Hospital. Population characteristics are mainly female, older, 
in rural areas. 
Keywords: Low back pain, Deficiency of Kidney-yin, 
Stagnation of Blood, Cold-damp, Damp-heat, Deficiency of 
Kidney-Yang
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H11.PP.11.  Đánh giá kết quả điều trị của bài thuốc “Bổ dương hoàn ngũ thang” 
phối hợp với điện châm và vận động trị liệu ở bệnh nhân di chứng đột quỵ thể 
khí suy huyết ứ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ năm 2017-2018. 
(Effect of Buyang Huanwu Decoction combine with electric acupuncture  
and physiotherapy in patients after stroke with qi-deficiency and blood stasis at 
Can Tho Traditional Medicine Hospital in 2017-2018)
Bs. Nguyễn Minh Tân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đột quỵ, một trong các nguyên nhân hàng 
đầu dẫn đến suy giảm chức năng và tàn tật, đã và đang 
trở thành gánh nặng kinh tế ngày càng cao cho toàn xã 
hội. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu 
quả phục hồi vận động của bài thuốc “Bổ dương hoàn 
ngũ thang” phối hợp với điện châm và vận động trị liệu 
trên bệnh nhân di chứng đột quỵ thể khí suy huyết ứ.  
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang trên 105 bệnh nhân đột quỵ tại bệnh viện Y học 
cổ truyền Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu: Liệt bên phải 
chiếm 52,4%, liệt bên trái chiếm 47,6%; hôn mê khi đột 
quỵ chiếm 21%; 36,2% người bệnh có rối loạn vận ngôn, 
trong đó rối loạn kiểu Broca chiếm 30,5%, rối loạn kiểu 
Wernicke chiếm 5,7%; thời gian từ lúc đột quỵ đến lúc 
nhập viện điều trị từ 1 tháng trở xuống chiếm 82,9%; rối 
loạn cơ tròn chiếm 22,9%; nhồi máu não chiếm 84,8%, 
xuất huyết não chiếm 15,2%. Điểm trung bình Barthel 
trước điều trị là 27,76 ± 9,95; sau điều trị là 61,19 ± 
13,59; điểm tăng trung bình 33,43 ± 3,64, sự khác biệt 
này có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Kết luận: Kết hợp 
điều trị giữa bài thuốc “Bổ dương hoàn ngũ thang” phối 
hợp điện châm và vận động trị liệu mang lại hiệu quả tốt. 
Từ khóa: đột quỵ, bổ dương hoàn ngũ thang, điện châm, 
vận động trị liệu.

ABSTRACT
Background: Stroke, a leading cause of functional 
impairment and disability, is becoming an increasing 
economic burden for society. Objectives: Describe 
the clinical features of patients after stroke with  
qi-deficiency and blood stasis, and access rehabilitation 
efficiency of movement of “Buyang Huanwu Decoction” 
combine with electric accupuncture and physiotherapy 
in patients after stroke. Materials and method: A 
cross-sectional study of 105 stroke patients at the Can 
Tho Hospital of Traditional Medicine and determine 
the rate of recovery after 3 weeks of treatment with 
“buyang huanwu decoction” in combination with 
electric acupuncture and physiotherapy. Results: Right 
paralysis 52.4%, left paralysis 47.6%; coma in acute 
stroke 21%; aphasia 36.2% (Broca’s aphasia 30.5%, 
Wernike’s aphasia 5.7%); post-stroke < 1 month 
82.9%; sphincter muscular disorders 22.9%; ischemic 
stroke 84.8%, hemorrhagic stroke 15.2%. Mean of 
Barthel index before treatment is 27.76 ± 9.95; after 
treatment is 61.19 ± 13.59; increasing 33.43 ± 3.64  
(p <0.001). Conclusion: Combination of “buyang 
huanwu decoction”, electric acupuncture and 
physiotherapy has good rehabilitation efficiency in 
patients after stroke with qi-deficiency and blood 
stasis. 
Keywords: stroke, buyang huanwu decoction, electric 
acupuncture, physiotherapy
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H12.S1.O1.  Application of Geographic Information System (GIS) to analyse 
and detect risk of chronic diseases for elderly in local of Thailand.
Asst. Prof. Dr Niruwan Turnbull

ABSTRACT
Background and Objectives: The prevalence of chronic diseases in older people has been concerning 
in most countries. Chronic diseases such as Non-communicable diseases (NCDs) in the elderly can 
cause their persons’ impact in several ways. This study investigated if the Geographic Information 
System (GIS) helped to analyse and detect the risk of chronic disease for the elderly in local areas of 
Thailand. Methods: The survey a position and a density of elderly person in Chuen Chom District, 
Maha-Sarakham Province, Thailand were included 3,401 elderly people, which consisted of 307 
Diabetes, 443 of Hypertension, and both hold Diabetes and Hypertension 256 cases by using the 
process of Kernel Density Estimation Surface. Further investigation of health behaviour questions 
with in-depth Interviews of 120 elderly identified the risk of NCDs. Results: The elderly person has 
NCDs in 87 places in the size of 400 square meters areas. They mostly lived in Lhao Dok Mai, Gud Pla 
Duk ,Chuen Chom and Nhong Kung Sub-district with 34, 30, 20 and 16 percentage respectively, which 
depended on the size of the area and the people settlements by an environment in each area, such as 
the facilities, public utility, public assistance for people for accessibility and the public convenient. The 
behaviour caused a risk condition for NCDs found that the patient who has: drinking alcohol, smoking, 
lack of exercise, consumption of extreme flavours such sweet, spicy, sour, or too salty food and the 
usual stress causing an headache both sides of the head until occiput, nausea, and vomiting and cause 
complications. The level of the severity of the disease has 4 levels including 1) very high, 2) high, 3) 
moderate and 4) normal with 42, 27, 22 and 9 percentages respectively. The area has the highest 
risk were in Nong Kung Sub-district, Chuen Chom District, Mahasarakham Province. Conclusions: The 
GIS has identified the areas of the risks on NCDs as well as the risks of behaviours causing the NCDs, 
which were common behaviour for local people. Those were enhanced the local stakeholders such as 
local authorities who involved supporting the elderly to set a plan for health promotion to prevent the 
further severe of NCDs for the elderly.
Keywords: The elderly, non-communicable diseases, Geographic Information System, Density 
Estimation Surface.
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H12.S1.O2. Researching on the pattern of disease according to ICD 10 in the 
hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy from 2013 to 2017.
DUONG Phuc Lam, PhD, MD

ABSTRACT
Background: The disease pattern of a country or a community is a reflection of the health, socio-economic situation 
of this country or community. It help to orient this investment in reasonable equipment and preparing personnel for 
suiting the city’s disease trend in the coming years so as to minimize the burden of disease. Objectives: To determine 
the 3 group of highest disease, 10 disease chapters and 10 diseases, which are the most common causes of hospital 
admission according to ICD at the Hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy from 2013 to 2017. Materials 
and methods: A descriptive cross-sectional study of 38,910 inpatients of having medical records at the Hospital of Can 
Tho University of Medicine and Pharmacy from 2013 to 2017.  In oder to identifying morbidity patterns according to 
ICD 10 at the hospital from 2013 to 2017. Results: In the rate of 3 groups, non-communicable diseases occupy the 
highest rate with 71.2%, contagious disease is lower with 14.7% and the lowest was the group of injuries accidents 
and poisoning, with 14.1%. Five disease chapters of occupying the highest rate are gastrointestinal diseases (Chapter 
XI) with 15.9%. The diseases during pregnancy, delivery and postpartum periods (chapter XV) with 15.3%. Circulatory 
system diseases (chapter IX) with 14.1%, Neoplastic disease (chapter II) with 11.1%, Respiratory disease (chapter X) 
with 6.6%. Ten diseases with the highest rate are precipitate labour (O62.3) with 11.3%, primary hypertension (I10) 
with 5.9%, elderly, non-specific cataract (H25.9) with 4.5%, acute appendicitis (K35) with 3.2%, diabetes mellitus 
(E11) with 2.3%, internal hemorrhoids (I84) with 1.9%. Colon cancer (C18) with 1.8%, calculus of ureter (N20.1) with 
1.6%, gastritis-duodenitis (K29) with 1.4%, pneumonia unspecified with 1.4% ( J18.9). Conclusions: The results show 
that the model of illness at the Hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy is suitable for the current 
disease and epidemiological model of the country.
Keywords: ICD 10, disease chapter, disease model.

H12.S1.O3. PM10 and PM2.5 and its potential health impact in Thailand.
Asst. Prof. Dr. Wisit Thongkum

ABSTRACT
Air pollution is contamination of the indoor or outdoor environment by any chemical, physical or biological agent 
that modifies the natural characteristics of the atmosphere. Household combustion devices, motor vehicles, industrial 
facilities and forest fires are common sources of air pollution (WHO, 2019). Particles can either be directly emitted into 
the air or be formed in the atmosphere from gaseous precursors such as sulfur dioxide, oxides of nitrogen, ammonia 
and non-methane volatile organic compounds. Particulate matter is a widespread air pollutant, consisting of a mixture 
of solid and liquid particles suspended in the air. There is good evidence of the effects of short-term exposure to PM10 
on respiratory health, but for mortality, and especially as a consequence of long-term exposure, PM2.5 is a stronger 
risk factor than the coarse part of PM10 (particles in the 2.5–10 µm range). All-cause daily mortality is estimated 
to increase by 0.2–0.6% per 10 µg/m3 of PM10. Long-term exposure to PM2.5 is associated with an increase in the 
long-term risk of cardiopulmonary mortality by 6–13% per 10 µg/m3 of PM2.5. For example, exposure to PM affects 
lung development in children, including reversible deficits in lung function as well as chronically reduced lung growth 
rate and a deficit in long-term lung function. There is no evidence of a safe level of exposure or a threshold below 
which no adverse health effects occur. The exposure is ubiquitous and involuntary, increasing the significance of this 
determinant of health (WHO, 2013).
Recently, in Thailand, agricultural production and the use of private vehicles have dramatically increased. Previous 
studies indicate that overall private vehicle ownerships in Thailand increase as the income levels grow; after personal 
income reaches a certain level, people will shift from motorcycle to car ownership for prestige, convenience, com fort 
and safety. The emergence of contract farming as an institution for facilitating market exchange and appears to have 
played a major role in Thailand for decades. These phenomena caused several subsequent air pollution problems, 
as imperfect combustion of rotten agricultural waste biomass and traffic exhaust produced trace gaseous species, 
carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons, carbonaceous aerosols and mutagenic particles. Without exception, 
the largest and most culturally significant city in northern Thailand and is surrounded by mountains. In the most 
every day season, air pollution is a main issue because of the low air-flow and inversion temperatures causing a high 
accumulation of air pollutants. The major sources of air pollution in this area are open burning, particularly wild fires, 
as well as traffic emissions (Siwatt and Tassanee, 2015).
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H12.S1.O4. Assessment of cachexia symptom in COPD inpatients in Can Tho 
Tuberculosis and Lung disease hospital, 2019.
PHAN Kim Hue, MD, MPH

ABSTRACT
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of causes of death worldwide. In particular, ca-
chexia symptoms are increasingly considered as important factors in the treatment and prevention of patients with 
COPD. Objectives: To determine prevalence of cachexia in COPD inpatients and some associated factors to cachexia in 
inpatients with COPD. Methods: A cross-sectional study was conducted on 140 inpatients with COPD (GOLD criteria 
2011) in Tuberculosis and Lung Disease Can Tho Hospital from January to June 2019. Cachexia was defined by body 
weight loss ≥5% within 1 year (or body mass index under 20 kg/m2) and plus at least 3 of 5 signs such as decreased 
muscle strength, fatigue, anorexia, low fat-free mass, abnormal biochemistry. Results: The prevalence of cachexia in 
inpatients with COPD was 57.1%. Associated factors to cachexia in those patients: the rate of cachexia in the elderly 
group (≥ 60 years) accounted for 62.5%; meanwhile, the proportion in the <60 years old group accounted for 2.33 
times lower with CI 95% [1.08-5.05]; low education affected the condition of cachexia with p = 0.016 and OR = 2.33 
[1.16-4.68]; the rate of cachexia in the rural and urban areas was significant difference (p=0.025 and OR = 2.18 [1.09-
4.31]); the group of passive patients was a risk of cachexia higher than the active group 2.91 times (p = 0.011). The 
percentage of cachexia in patients with COPD from 5 years and over accounted for 47.1% and higher than the group 
under 5 years (OR = 2.25 [1.34-4.46 and p-value = 0.019); patients with a history of musculoskeletal disorders was 
high risk of cachexia with OR = 2.83 [1.41-5.71]. Conclusions: Symptoms of cachexia should be noted when treating 
COPD patients. In particular, the important factors affecting the patient’s cachexia status are age, educational status, 
area of residence, physical activities, time of COPD, musculoskeletal disorders.
Keywords: COPD, Cachexia, Malnutrition

H12.S1.O5. Effects of active ankle movements on renal blood flow and heart rate 
variability in community-dwelling elderly persons.
Kukiat Tudpor, PhD, MD

ABSTRACT
Background: Renal blood flow (RBF) is pivotal for maintaining kidney functions and is controlled by an autonomic 
nervous system (ANS). An ankle exercise is a gentle exercise and widely used for improving blood flow in lower limb 
in relative less active population. However, its effects on RBF have not been examined. Objectives: To investigate the 
effects of the active ankle movements (AAM) on renal arterial hemodynamics and heart rate variability (HRV) param-
eters, proxies of ANS responses in community-dwelling elderly population in Thailand. Design: This present study is 
a prospective randomized controlled trial. Twenty-six healthy community-dwelling elderly participants were random-
ized to control (n = 13) and AAM (n = 13) groups. Materials and Methods: The AAM group was instructed by physio-
therapists to perform the combined active movements of plantar flexion, dorsi flexion, inversion, and eversion at the 
frequency of 60 times/min for 15 min; Primary outcomes [volumetric arterial blood flow (VF), peak systolic velocity 
(PSV), end diastolic velocity (EDV), and resistive index (RI)] were determined by using a Doppler ultrasound on the left 
renal artery at baseline and post-intervention. Secondary outcomes [HRV parameters – low-frequency spectral power 
(LF), high-frequency spectral power (HF), LF/HF ratio, standard deviation of normal-to-normal intervals (SDNN), and 
root mean square of successive differences (RMSSD)] were determined as ANS proxies. Results: After the AAM, VF in 
the left renal artery significantly increased from 327.7±47.4 to 402.7±56.5 ml/min (p < 0.05) whereas PSV, EDV, and 
RI were not significantly changed. HRV measurements showed that LF (a proxy of sympathetic cardiac control) sig-
nificantly decreased from 5.21±0.22 to 4.85±0.15 ms2 (p < 0.05). Conclusions: This present study showed that AAM 
increased renal arterial blood flow putatively by reducing sympathetic input to the renal artery. This exercise might be 
further implemented to improve kidney functions of the elderly people.
Keywords: active ankle movements, renal blood flow, Doppler ultrasound, elderly persons, sympatho-vagal balance
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H12.S1.O6. Nghiên cứu tình hình kiểm soát huyết áp và một số yếu tố liên quan 
ở bệnh nhân tăng huyết áp tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, năm 2018.
(The situation of blood pressure control and related factors in hypertensive 
patients in Binh Minh town, Vinh Long province, 2018)
LAM Nhut Anh, MD

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Kiểm soát huyết áp (KSHA) tốt giúp 

phòng ngừa và giảm được nguy cơ tổn thương các cơ 
quan đích. Mục tiêu nghiên cứu: (1) xác định tỷ lệ kiểm 
soát huyết áp; (2) tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến 
việc KSHA ở những bệnh nhân tăng huyết áp (THA) tại 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân 
tích được tiến hành trên 522 đối tượng là bệnh nhân đang 
mắc THA. Kết quả: Tỷ lệ KSHA là 55,7%; tỷ lệ đối tượng có 
kiến thức về THA là 93,1% (cụ thể: 69,9% là có kiến thức 
về KSHA, 77% là có kiến thức về điều trị THA, chỉ 11,3% 
đối tượng có kiến thức về biến chứng THA và 20,1% đối 
tượng có kiến thức về phòng ngừa biến chứng); có 60,1% 
nữ giới KSHA và 47,8% nam giới KSHA (OR = 1,64;  
p = 0,007); có 56,9% đối tượng không sử dụng rượu bia 
ở mức có hại KSHA và 28,6% đối tượng có sử dụng rượu 
bia ở mức có hại KSHA (OR = 3,3; p = 0,01). Kết luận: Tỷ 
lệ KSHA là 55,7%, các yếu tố liên quan như tuổi, giới, sử 
dụng rượu bia, hút thuốc lá. Việc kiểm soát huyết áp nên 
triển khai bằng nhiều hình thức trong đó chú trọng công 
tác truyền thông và giáo dục sức khỏe.
Từ khóa: kiểm soát huyết áp, tăng huyết áp, huyết áp

ABSTRACT
Background: Good blood pressure control helps 

prevent and reduce the risk of damage to target organs. 
Objectives: (1) to determine the rate of blood pressure 
control; (2) to explore related factors of blood pressure 
control in hypertensive patients in Binh Minh commune, 
Vinh Long city. Materials and Methods: A cross-sectional 
descriptive study was conducted on 522 subjects who were 
hypertensive patients. Results: the rate of blood pressure 
control is 55.7%; the rate of subjects with knowledge 
about hypertension is 93.1% (specifically: 69.9% have 
knowledge of blood pressure control, 77% have knowledge 
of hypertension treatment, only 11.3% of subjects 
have knowledge about hypertensive complications and 
20.1% of subjects have knowledge about complications 
prevention); 60.1% of women control blood pressure and 
47.8% of men control blood pressure (OR = 1.64; p = 0.007); 
56.9% of subjects did not use alcohol at a harmful level to 
control blood pressure and 28.6% of subjects used alcohol 
at a harmful level to control blood pressure (OR = 3.3;  
p = 0.01). Conclusions: The rate of blood pressure control 
is 55.7% which associated with factors such as age, 
gender, alcohol consumption, smoking. Blood pressure 
control should be implemented in many ways, with a focus 
on communication and health education.
Keywords: blood pressure control, hypertension, blood 
pressure

H12.S1.O7. Factors enhanced to the Drug-induced Hepatotoxicity among Thai 
Patients with TB
Santisith Khiewkhern, PhD

ABSTRACT
Background: Drug-induced hepatotoxicity is usually found in patients with TB who received standard formula 
treatment due to drugs in the standard formula treatment and other factors. Hepatotoxicity is the main cause of 
drug discontinuing and influence to drug resistance also fulminant hepatitis in patients with TB.  This study aims to 
assess factors enhancing drug-induced hepatotoxicity in patients with Tuberculosis who received a standard formula 
treatment in Phichit Hospital, Thailand. Methodology: A longitudinal cross-sectional study was used to examine 
factors which enhancing drug-induced hepatotoxicity in 327 new patients with Tuberculosis who received a standard 
formula treatment at TB-clinic Phichit Hospital during October 01st 2010 – September 30th 2015. Inclusion criteria 
were new patients with TB and received standard formula treatment. Exclusion criteria were patients with MDR or 
XDR or XXDR or TDR, ALP > 3 time of UNL or cirrhosis, chronic liver, liver and bile duct cancer including who lost to 
follow up of treatment. Data was collected form medical and laboratory recode in TB-clinic.  Chi-square test and binary 
logistic regression were used to assess factors which enhancing drug-induced hepatotoxicity in patients with TB, 
reported by adjusted OR with 95%CI and P-value< .05. Results:  A binary logistic regression confirmed that patients 
with TB who age more than 60 years are more likely to get hepatotoxicity around 3 time (adj.OR = 2.87, 95 CI = 1.16 to 7.14, 
P < 0.023) than those who age ≤ 60 years. Conclusion: Age are more than 60 years is enhancing factor of drug-induced 
hepatotoxicity in patients with TB.  The drug-induced hepatotoxicity prevention program should be consideration to 
arrange for patients with TB who age were more than 60 years.   
Key words: patients with TB, standard formula treatment, Hepatotoxicity, malnutrition 
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H12.S2.O1. Global burden of mental illness: providing mental health care in 
under-resourced settings.
Prof. Richard Charles Veith

ABSTRACT
There is growing recognition from the World Health Organization and the Global Burden of Disease 
studies that mental illnesses are major causes of poor health outcomes world-wide. Chronic serious 
mental illnesses such as schizophrenia and bipolar illness and common mental disorders like 
depression, PTSD, and substance use disorders presently account for a substantial proportion of overall 
disability. Major Depression is highly prevalent and seriously aggravates chronic medical illnesses like 
cardiovascular disease and diabetes if untreated. Efforts to address these problems are challenged by 
persisting stigma about mental illness, inadequate or poorly distributed mental health care resources, 
insufficient medical training, and a remarkably limited mental healthcare workforce in much of the 
world. However, substantial progress has been made in recent years developing and testing delivery 
models to improve access to mental health care in the primary care setting and to increase the capacity 
of outpatient primary caregivers to provide behavioral health treatment in low resource settings.  Such 
“collaborative care” models rely on trained behavioral health assistants, ongoing consultative support 
from psychiatric specialists, and population-based approaches using measurement-based outcomes 
to allow primary care clinicians to achieve excellent clinical improvement among their patients. This 
short-course will review these topics and highlight the workforce gaps that must be addressed to allow 
the application of these innovative delivery models in the Mekong Delta region.

H12.S2.O2. The Relationship between Perceived Severity of TB with TB preventive 
behavior among Muslim aging living Thasala coastal, Nakhon Sri Thammarat 
Province.
Ornruethai Aubdulla, MD

ABSTRACT
Background and Methods: A cross-sectional study was used to explore the relationship between 
perceived severity of TB with TB preventive behavior among Muslim aging living Thasala coastal, 
Nakhon Sri Thammarat Province. The studied sample was Muslim aging living in Thasal coasal 
numbering 384 samples. Data gathering was conducted between July to August, 2019. Data analysis 
was done with descriptive statistic and inferential statistic was analyzed with Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient. Results: Muslim aging living in Thasal cosal, Nakhon Sri Thammarat 
Province perceived severity of TB was moderate level (x ̅ = 2.35, S.D = 0.65) and TB preventive behavior 
was moderate level as well (x ̅ = 2.32, S.D = 0.55), regarding the relation between perceived severity of 
TB and TB preventive behavior was found that there was association between perceived severity and 
TB preventive behavior with statistically significance at p-value < 0.001. This study recommended that 
the government should be strict with public health officials regarding the prevention of tuberculosis, 
and should disseminate information about the dangers of tuberculosis so that people are aware of 
tuberculosis until it leads to Suitable tuberculosis prevention.
Keywords: Perceived severity, Disease prevention, Tuberculosis, Muslim aging.
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H12.S2.O3. Threat perception to dementia among pre-elderly population living in 
Nakhon Si Thammarat province, Thailand.
Amanas Mama, BSc; Faruddeen Mahroh, BSc; Nasofah Salam, BSc

ABSTRACT
Background and Methods: This research was to study threat perception to dementia among pre-
elderly population living in Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province. The studied population 
was 1,752 pre-elderly population and calculated being the sample size by Cochrane’s formulation 
numbering 315 samples. Data collection was done with self-administrated questionnaire during July 
to October, 2019. Data analysis was done with descriptive statistic by frequency and percentage and 
inferential statistic was analyzed the association between demographic characteristics, knowledge 
with threat perception to dementia by Chi-square test. Results: The results between that the majority 
of pre-elderly population had high knowledge level (74.0), and moderate threat perception level 
(57.8) as well. Regarding the association between demographic characteristics with threat perception 
to dementia was found that gender, education level, occupation and income were associated with 
statistically significance at p-value ≤ 0.05, whereas religion was not associated with threat perception. 
Regarding knowledge about dementia was found that there was associated with statistically 
significance at p-value ≤ 0.05. This study recommended that the government should concern in male 
group due to they still had poor knowledge about threat perception to dementia and encourage them 
had motivation in self care
Keywords: pre-elderly population, dementia, threat perception

H12.S2.O4. Assessment of the application of website providing psychological and 
mental health information for secondary school students in Cantho city.
NGUYEN Tan Dat, MD, MPH

ABSTRACT
Background: Stigma towards mental health problems is a primary barrier for young people to 
approach mental health services when they feel they might have a problem. Instead it is becoming 
common, especially for youth, to search for information on the internet. This study explored responses 
of high school students in Can Tho city to the suckhoetre.vn website that aimed to provide information 
on health and mental health, and to assess its potential relevance, appeal, accessibility, usefulness, and 
sustainability. Methods: A cross-sectional study included 643 secondary school students in Can Tho 
city selected by cluster sampling. Students were introduced to the website and after two weeks were 
invited to complete an anonymous questionnaire to evaluate it. Results: Most (98.6%) of the students 
visited the website in the two weeks, 74% once or twice a week, the others more often, up to once a 
day. Their activities included reading information (85.8%), seeking help (17.7%), sharing information 
(15.5%), giving advice to others (11.0%), and chatting or giving comments (9.8%). Most students 
rated the website very highly in terms of appeal, relevance, accessibility, and usefulness, and wanted to 
have access to the website in the future. These findings are positive signals to pursue the application 
of a website on mental health for secondary school students as a contribution to better mental health 
for adolescents in Can Tho city. Conclusions: A website designed to provide information to high school 
students seems to be an effective way to provide access to a sensitive topic like mental health. The 
website should be maintained and introduced more widely to students, teachers and parents, with a 
continuous evaluation of its effectiveness in the long term.
Keywords: Website, internet, mental health, student, Can Tho, Vietnam
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H12.S2.O5. Trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có con dưới 6 
tháng tuổi tại Thành phố Cần Thơ năm 2019.
(Study on prevalence and relevant factors for depression in postpartum women in  
Cantho city, 2019)
HUYNH Nguyen Phuong Quang, MD, MPH

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Trầm cảm là rối loạn tâm lý thường gặp nhất ở 

phụ nữ sau sinh, tác động không chỉ đến bà mẹ mà còn đến việc chăm 
sóc trẻ. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ phụ nữ có con dưới 6 
tháng tuổi bị trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan tại 
TP. Cần Thơ năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 
cắt ngang mô tả trên 498 phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại 12 xã/
phường thuộc 4 quận/huyện của TP. Cần Thơ bằng phương pháp chọn 
ngẫu nhiên nhiều giai đoạn. Kết quả: Tỉ lệ trầm cảm sau sinh theo 
thang điểm EPDS là 25,7%. Các yếu tố liên quan đến tình trạng trầm 
cảm sau sinh ghi nhận trong nghiên cứu bao gồm: Tiền sử điều trị hiếm 
muộn (OR=1,456; p=0,031), số lần khám thai trong thai kì (OR=3,664; 
p=0,001), đau sau sinh (OR=10,500; p=0,003), có người tâm sự khi 
cần (OR=5,277; p=0,027), áp lực thay đổi diện mạo, duy trì vóc dáng 
(OR=11,473; p=0,018), gặp các biến cố sau sinh (OR=5,852; p=0,027), 
thay đổi thói quen ăn uống (OR=4,878, p=0,047), sự phát triển của bé 
(OR=6,774, p=0,005). Kết luận: Tình trạng trầm cảm sau sinh ở phụ 
nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại TP. Cần Thơ hiện đang ở mức báo 
động. Cần có những biện pháp hữu hiệu tư vấn và hỗ trợ cho nhóm 
đối tượng này. 
Từ khóa: Trầm cảm sau sinh, phụ nữ, Cần Thơ.

ABSTRACT
Background: Depression is the most common psychological 

disorder in postpartum women, affecting not only the mother but 
also child care. Objectives: To determine the proportion of women 
with children under 6 months old with postpartum depression and 
some relevant factors in Can Tho city, 2019. Materials and Methods: 
A cross-sectional study of 498 women with children under 6 months 
old in 12 communes/wards of 4 districts of Can Tho by random 
selection of multiple stages. Results: The percentage of postpartum 
depression by EPDS scale is 25.7%. Factors related to postpartum 
depression in the study include: History of infertility treatment 
(OR=1.456; p=0.031), number of antenatal care visits during 
pregnancy (OR=3.664; p=0.001), postpartum pain (OR=10.500; 
p=0.003), someone confided when needed (OR = 5,277; p = 0.027), 
pressure changed appearance, maintained physique (OR=11,473; 
p=0.018), having postpartum events (OR=5,852; p= 0.027), changing 
eating habits (OR=4.878, p =0.047), baby development (OR=6.774, 
p= 0.005). Conclusions: Postpartum depression in women with 
children under 6 months old in Can Tho is currently at an alarming 
level. Effective measures are needed to advise and support this group.
Keywords: postpartum depression, women, Cantho.

H12.S2.O6.  Nghiên cứu tính giá trị và độ tin cậy của bộ câu hỏi PHQ-9 và tình hình trầm cảm 
của phụ nữ trước sinh và sau sinh tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ năm 2018.
(A study of validity and reliability of PHQ-9 in screening perinatal depression in Can Tho 
city, Viet Nam in 2018)
PHAM Trung Tin, MD, MPH

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Trầm cảm chu sinh là một rối loạn tâm thần phổ biến ở 

phụ nữ mang thai và sau sinh. Ở Việt Nam, tuy nhiều công cụ đã được dịch 
và sử dụng trong tầm soát trầm cảm chu sinh nhưng các công cụ này phần 
lớn chưa được đánh giá một cách đầy đủ. Mục tiêu: Đánh giá tính giá trị 
và độ tin cậy của bộ câu hỏi PHQ-9 và mô tả sơ lược tình hình trầm cảm ở 
phụ nữ mang thai và sau sinh tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 
năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng 
nghiên cứu cắt ngang với phương pháp lấy mẫu thuận tiện tại các trạm y tế 
tại huyện Phong Điền, T.P Cần Thơ với 208 phụ nữ đồng ý tham gia nghiên 
cứu. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi PHQ-9 và sau 
đó được bác sĩ chuyên khoa tâm thần chẩn đoán dựa trên tiêu chuẩn của 
thang đo MINI. Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 18.0. Kết 
quả Tỷ lệ trầm cảm hiện là 4,7%. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy PHQ-9 có 
tính giá trị nội dung, hình thức, cấu trúc, và có độ tin cậy nội tại chấp nhận 
được. Giá trị tiên đoán của PHQ-9 tại điểm cắt 10 được thể hiện qua độ nhạy 
là 77,8%, độ đặc hiệu là 91,4%, giá trị dự đoán dương tính là 32%, giá trị 
dự đoán âm tính là 99,4%. Kết luận: Tỷ lệ trầm cảm hiện tại ở phụ nữ mang 
thai và sau sinh 4,5%. Bộ câu hỏi PHQ-9 dùng để phỏng vấn có giá trị và độ 
tin cậy phù hợp để tầm soát trầm cảm trước sinh và sau sinh tại các trạm y 
tế ở huyện Phong Điền
Từ khóa: PHQ-9, tính giá trị, độ tin cậy, trầm cảm trước và sau sinh.

ABSTRACT
Background: Perinatal depression is a common mental disorder among 

woman during pregnancy and one year period after giving birth. In Viet Nam, 
there are few of depression screening for woman during pregnancy and after 
giving birth. Objectives: To validate PHQ-9 for screening this condition in 
two different settings including commune health clinics and obstetrics and 
gynecology hospital. Materials and Methods: A cross-sectional study with 
convenience sampling at Can Tho Obstetrics and Gynecology hospital and at 
commune clinics in Phong Dien district in vaccination days for pregnant woman 
and woman with children at the age of under 12 months. These woman have 
been interviewed with PHQ-9 separately then finally diagnosed by a psychiatrists 
based on MINI questionnaire. Statistical software SPSS 18.0 was used to analyze 
the data. Results: There were 208 interviews including 38 pregnant woman and 
170 woman with their babies at commune clinics. There were no interviews in 
the hospital because all the pregnant woman denied to be interviewed. Among 
selected woman, the current perinatal depression diagnosed by psychiatrists 
with MINI standard was 4.7%. The vocabulary and the way of delivering the 
questions in PHQ-9 were adjusted in order to match with local communication 
habit. At cut-off point of 10, PHQ-9 with summed item scored method had a 
sensitivity of 77.8%, specificity of 91.4%, positive predicted value of 32% and 
negative predicted value of 99.4%. The PHQ-9 also showed acceptable internal 
reliability and construct validity. Conclusions: This study showed that PHQ-9 is 
a reliable and valid instrument in screening perinatal disorders among primary 
health care setting in suburban area in the South of Viet Nam.
Keywords: PHQ-9, Validity, Reliability, Perinatal depression.

H12.S2.O7. Public empowerment to help in a bleeding emergency.
MD, MPH. Kenneth C Elam
ABSTRACT
Stop the Bleed is an awareness campaign and call-to-action. It is intended to train bystanders first on the scene in a bleeding emergency to 
quickly stop the blood loss. Methods to be taught include exposing the area where the bleeding is coming from; applying pressure to the 
bleeding site with hands, bandages or clothing; correct use of a military-tested tourniquet. Hemorrhage can cause death in five minutes. The 
public can be empowered to help in a bleeding emergency before professional help arrives. The knowledge of first aid for limb and body 
hemorrhage has evolved. Appropriate assessment of bleeding wounds and use of deep wound packing and tourniquets, can save lives pre-
hospital. All members of the public can learn these techniques.
Keywords: Bleeding emergency, bystander training
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H13.S1.O1. Tỷ lệ biến đổi DNA-HPV và các yếu tố liên quan đến sự biến đổi ở 
phụ nữ nhiễm HPV.
(An update: DNA-HPV transition rate and related factors in HPV-infected women 
in Can Tho city, Viet Nam)
Bs.CKII. Dương Mỹ Linh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Ung thư cổ tử cung là loại ung thư có tỷ lệ mắc 

và tử vong cao. Nguyên nhân được biết là do nhiễm HPV. Có 
khoảng 5-10% trường hợp nhiễm HPV nguy cơ cao diễn tiến 
thành ung thư cổ tử cung. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ biến đổi 
DNA-HPV và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự biến đổi 
DNA-HPV ở phụ nữ từ 18 đến 69 tuổi nhiễm HPV tại thành phố 
Cần Thơ từ năm 2013 đến năm 2018. Phương pháp: Nghiên 
cứu đoàn hệ hồi cứu và tiến cứu: phỏng vấn, khám phụ khoa 
và làm xét nghiệm HPV phương pháp PCR (dịch cổ tử cung), 
ghi nhận và so sánh kết quả xét nghiệm 2 giai đoạn (năm 2013, 
2018)  nhằm đánh giá sự chuyển đổi của HPV theo thời gian: 
có chuyển đổi (từ âm tính sang dương tính), không chuyển 
đổi (từ dương tính sang âm tính hoặc  giữ âm tính hoặc giữ  
dương tính); và phân tích  một số yếu tố liên quan đến sự biến 
đổi này. Kết quả: Nghiên cứu được thực hiện trên 204 phụ nữ 
trong thời gian 5 năm từ 2013-2018 có: 16,2% biến đổi DNA-
HPV theo trạng thái dương tính (từ âm tính sang dương tính), 
66,2% biến đổi DNA-HPV theo trạng thái âm tính (từ dương 
tính sang âm tính) và 67,2% không biến đổi. Một số  yếu tố có 
liên quan đến sự biến đổi DNA-HPV theo trạng thái dương tính 
(với khoảng tin cậy 95%) là: nhóm ≤45 tuổi có nguy cơ cao gấp 
3,14 lần so với nhóm >45 tuổi; thay đổi bạn tình; chồng có thay 
đổi bạn tình; mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục; nạo phá 
thai. Kết luận: 16,2% phụ nữ có sự chuyển đổi DNA-HPV theo 
trạng thái dương tính, sự thay đổi trong quan hệ tình dục sẽ 
làm tăng nguy cơ biến đổi này.
Từ khóa: ung thư cổ tử cung, nhiễm HPV, biến đổi, yếu tố liên 
quan, Cần Thơ

ABSTRACT
Background: Cervical cancer is a type of cancer with high 

incidence and death. Most cervical cancer is caused by HPV virus 
infection. About 5-10% of high-risk HPV infections will progress to 
cervical cancer. Objectives: To determine DNA-HPV transition rates 
and related factors to DNA-HPV transition in HPV-infected women of 
18–69 years old in Can Tho City from 2013 to 2018. Methods: This 
reseach is a retrospective and a prospective cohort study. Interviews, 
gynecological examinations and HPV testing by the PCR technique 
were used. The results were compared 2 times test to assess the 
development of HPV over time: transition (from negative to positive); 
no transition (transition from positive to negative or the results 
remained negative or positive). The factors related to the change 
were analyzed. Results: The sample size of 204 cases, after 5 years 
(2013–2018) of observation, there were 16.2% of cases of DNA-HPV 
conversion to HPV positive state (from negative to positive), 66.2% 
of cases of DNA-HPV clearance of HPV (from positive to negative) 
and 67.2% no  transition were witnessed.  The factors are related 
to the DNA-HPV harmful transition (95% confidence interval): age 
(the ≤ 45 age group had 3.14 times higher of transition risk than the 
> 45 age group); sexual partner; sexual partners change from their 
husbands’ side and sexually transmitted diseases. Conclusions: 
16.2% of women with DNA-HPV transition developed conversion to 
HPV positive state, and the changes in sexual habits will increase the 
risk of this negative transition.
Keywords: cervical cancer, HPV infected, transition, related factors, 
Can Tho
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H13.S1.O2. Tình hình bệnh sâu răng, nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang.
(An update: The situation of tooth decay and periodontal disease of 12-year-old 
students in Tien Giang province)
Bs. Lê Hoàng Hạnh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tỷ lệ bệnh sâu răng và nha chu có xu hướng 

ngày càng tăng và cao thấp khác nhau ở mỗi vùng, miền 
do địa lý tự nhiên, phong tục tập quán, kinh tế, hệ thống y 
tế,… khác nhau. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh sâu răng, nha 
chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang. Phương pháp: 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, bằng phương pháp chọn mẫu 
có xác suất tỷ lệ với độ lớn của cụm, chọn khám răng miệng 
cho 2.921 học sinh 12 tuổi đang học lớp 6 tại 24 trường 
trung học cơ sở ở tỉnh Tiền Giang. Kết quả: Tỷ lệ bệnh sâu 
răng là 68,2%, trám răng 3,6%, mất răng 2,2%. Trung bình 
sâu mất trám răng 1,96±2,05 (răng sâu: 1,88±2,01; răng 
mất: 0,03±0,27; răng trám: 0,05±0,31); sâu mất trám mặt 
răng 3,37±4,45 (mặt răng sâu: 3,17±4,29; mặt răng mất: 
0,13±0,95; mặt răng trám: 0,07±0,40). Tỷ lệ bệnh nha chu 
là 46,2% (chảy máu nướu 19,7%, vôi răng 26,5%). Nhu 
cầu điều trị nha chu (CPITN) mức độ 0: 53,8%; 1: 19,7%; 2: 
26,5%. Mảng bám răng (DI) mức độ 0: 39,8%; 1: 31,3%; 2: 
11,9%; 3: 17%. Vôi răng (CI) mức độ 0: 73,5%; 1: 18%; 2: 
6,5%; 3: 2,1%. Trung bình CPITN: 0,35±0,57; DI: 0,64±0,78; 
CI: 0,17±0,38; vệ sinh răng miệng (OHI): 0,81±1,02. OHI mức 
độ tốt chiếm 40,4%. Kết luận: Tỷ lệ bệnh sâu răng, nha chu 
ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang ở mức độ trung bình.
Từ khóa: Bệnh sâu răng, bệnh nha chu, Tiền Giang

ABSTRACT
Background: There is an increased tendency in the 

prevalence of dental caries and periodontal disease, which 
is different between regions due to geography, customs, 
economics, healthcare systems, etc. Objective: To determine 
the prevalence of tooth decay and periodontal disease among 
the 12-year-old students in  Tien Giang province. Methods: 
Cross-sectional descriptive study, by using Probability 
Proportional to Size (PPS). There were 2,921 12-year-old 
students have selected for the dental examinations. They 
are attending grade 6 at 24 secondary schools in Tien 
Giang province. Results: The incidence of tooth decay was 
68.2%, 3.6% fillings, 2.2% tooth loss. Average loss of fillings 
1.96±2.05 (decay: 1.88±2.01; missing teeth: 0.03±0.27; 
fillings: 0.05±0.31); decay tooth loss 3.37±4.45 (decay teeth: 
3.17±4.29; tooth decay: 0.13±0.95; fillings: 0.07±0.40). The 
rate of periodontal disease was 46.2% (bleeding gums 19.7%, 
calculus 26.5%). Community Periodental index of treatment 
needs (CPITN) level 0: 53.8%; 1: 19.7%; 2: 26.5%. Debris 
index (DI) level 0: 39.8%; 1: 31.3%; 2: 11.9%; 3: 17%. Calculus 
index (CI) level 0: 73.5%; 1: 18%; 2: 6.5%; 3: 2.1%. Average of 
CPITN: 0.35±0.57; DI: 0.64±0.78; CI: 0.17±0.38; Oral Hygiene 
index (OHI): 0.81±1.02. Good OHI accounted for 40.4%. 
Conclusion: The rate of dental caries and periodontal disease 
among the 12-year-old students in Tien Giang province is at 
an average level.
Keywords: Tooth decay, periodontal disease, Tien Giang.

H13.S1.O3. Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở 
bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 
Cần Thơ năm 2019
(An update: Study on malnutrition status and its-related factors of hemodialysis 
patients with chronic renal failure at Can Tho Central General Hospital 2019)
SV. Nguyễn Huỳnh Tiểu Ngọc

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tình trạng suy dinh dưỡng phổ biến ở bệnh 

nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ. Nghiên cứu này nhằm 
xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân suy thận mạn lọc 
máu chu kỳ và các yếu tố liên quan. Phương pháp: Nghiên 
cứu cắt ngang thực hiện trên 98 bệnh nhân đang lọc máu 
chu kỳ tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ tháng 
2 năm 2019 đến tháng 8 năm 2019.  Thông tin được thu 
thập qua phỏng vấn, đo các chỉ số nhân trắc và hồi cứu hồ 
sơ bệnh án. Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (theo SGA) chiếm 
20,4% (SGA B-C); 20,4% bệnh nhân có BMI <18,5 kg/ và 
16,3% bệnh nhân có Albumin <35 g/L. Tỷ lệ suy dinh dưỡng 
ở nhóm bệnh nhân mắc ≥5 năm là 31,6%, cao hơn nhóm 
mắc bệnh <5 năm (4,9%) với OR=9, p=0,001. Tương tự, suy 
dinh dưỡng ở bệnh nhân lọc máu ≥4 năm cao hơn nhóm lọc 
máu <4 năm (27,8% so với 11,4%) với OR=3,0, p=0,04. Bệnh 
nhân không tuân thủ chế độ dinh dưỡng có tỷ lệ suy dinh 
dưỡng cao hơn nhóm tuân thủ (35,7% so với 14,3%) với 
OR=3,3, p=0,017. Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở quần thể 
nghiên cứu là 20,4%. Các yếu tố liên quan gồm: thời gian 
bệnh ≥5 năm, thời gian lọc máu ≥4 năm và việc không tuân 
thủ chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân.
Từ khóa: Suy dinh dưỡng, suy thận, lọc máu chu kỳ, SGA

ABSTRACT
Background: Malnutrition is common in hemodialysis 

patients with chronic kidney failure. This study aims to 
identify the malnutrition rate of patients with renal dialysis 
and its related factors. Methods: The cross-sectional study 
was performed on 98 undergoing dialysis at Can Tho Central 
General Hospital from February 2019 to August 2019. Data is 
collected through interviews, measurement of anthropometric 
indicators and retrospective medical records. Results: 
Malnutrition rate (using SGA) of participants accounted 
for 20.4% (SGA B-C); 20.4% of patients had BMI <18.5 kg/ 
and 16.3% of patients had Albumin <35 g/L. The rate of 
malnutrition among patients with ≥5 years of CKD (chronic 
kidney disease) was 31.6%, higher than that of patients with 
<5 years (4.9%). Malnutrition among patients with ≥4 years of 
dialysis was higher than that of patients with <4 years (27.8% 
compared to 11.4%). Patients who did not follow the diet had 
a higher rate of malnutrition than the group who followed 
the diet (35.7% in comparison with 14.3%). Conclusion: The 
rate of malnutrition in patients with chronic renal failure on 
dialysis is 20.4%. Factors related to nutritional status included: 
≥5 years period of CKD, ≥4 years period of dialysis and non-
compliance with the patient’s diet.
Keywords: malnutrition, renal failure, hemodialysis cycle, SGA
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H13.S1.O4. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở học 
sinh tiểu học tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 2018-2019.
Bs. Trần Tú Nguyệt

H13.S1.O5. Khảo sát nhu cầu phục vụ suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân điều trị nội 
trú tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018.
(An update: Study on the need of treatment meal for hospitalised patients at the 
hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy 2018)
Ths. Trương Thành Nam

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhu cầu dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng 

tại bệnh viện, trong đó có cung cấp chế độ ăn điều trị 
ngày càng tăng. Nghiên cứu nhằm mô tả chế độ ăn, tỷ lệ 
bệnh nhân có nhu cầu phục vụ suất ăn bệnh lý và các yếu 
tố liên quan. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô 
tả trên 370 bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên được điều trị 
nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ 
tháng 06/2018 – 03/2019. Thu thập thông tin qua phỏng 
vấn và xem hồ sơ bệnh án. Kết quả: 98,4% bệnh nhân 
nuôi ăn qua đường miệng, với 2,9 bữa/ngày và 2,6 món/
bữa. Các món chủ yếu với cơm (91,2%), canh (85,6%), 
kho (66,3%), xào (45%). Thời gian ăn các bữa: 6–7h bữa 
sáng (chiếm 82,5%), 10–11h bữa trưa (72,2%), 16–17h 
bữa chiều (74,6%). Mua thức ăn từ bên ngoài 51,6%, căn 
tin bệnh viện 49,5% và tự nấu mang vào bệnh viện 39,5%. 
Bệnh nhân có nhu cầu cung cấp suất ăn bệnh lý 71,4%, 
với số lượng 3 bữa mỗi ngày 66,7%. Các bữa ăn cần phục 
vụ: sáng (72,3%), trưa (54,2%), chiều (53,4%). Nhu cầu 
cung cấp bữa ăn bệnh lý cao hơn có ý nghĩa thống kê (với 
p<0,05) ở các nhóm bệnh nhân: ngoài Cần Thơ, ≥ 60 tuổi, 
BMI <18,5, nhận thức sự cần thiết của bữa ăn điều trị, 
nhận thức bữa ăn cần phù hợp bệnh lý, chấp nhận bữa 
ăn dù không hợp khẩu vị, chấp nhận bữa ăn quan tâm 
giá tiền. Kết luận: Các chế độ ăn điều trị cho bệnh nhân 
cần quan tâm đến điều kiện bệnh lý, giá tiền và khẩu vị; 
Đặc biệt với các đối tượng có nhu cầu phục vụ ăn uống 
điều trị cao: đến từ ngoài Cần Thơ, cao tuổi (≥ 60 tuổi)  
và tình trạng suy dinh dưỡng (BMI <18,5 kg/m2).  
Chế độ ăn cung cấp cho bệnh nhân nên bao gồm 3 bữa ăn 
chính, với 3 món ăn khác nhau. 
Từ khóa: nhu cầu, suất ăn bệnh lý

ABSTRACT
Introduction: The need of nutrition care in hospital 

regarding to food services has been increasing rapidly. 
This study aims to describe meal characteritics 
of hospitalised patients, the demand of provided 
meals and its-related factors at the hospital of Can 
Tho University of Medicine and Pharmacy in 2018. 
Methods: A cross-sectional study was conducted on 
370 hospitalised patients from 06/2018 to 03/2019. 
The data was collected via interviews and observations 
of medical history documents. Results: 98.4% patients 
using oral nutrition; with 2.9 meals/day and 2.6 dishes/
meal, including rice (91.2%), vegetable soup (85.6%), 
salty dishes (66.3%), stir fried meal (45%). The meal 
timing: 6–7h breakfast (82.5%), 10–11h lunch (72.2%), 
16–17h dinner (74.6%). Meals were served from 
outside hospitals took 51.6%, hospital canteen 49.5% 
and self-repared food 39.5%. The rate of patient’s need 
on food services was 71.4%, with 3 meal daily (66.7%). 
The need on meal timing included breakfast (72.3%), 
lunch (54.2%), dinner (53.4%). The need was increased 
significantly with patients: outside Can Tho; aged ≥60 
years old; BMI <18.5 kg/m2; having recognition about 
role of treatment meals; having recognition about 
consistent meals with diseases; accepting meal tastes; 
accepting meal price. Conclusions: The meals for 
hospitalised patients concern with diseases, prices and 
tastes; especially patients had higher need including 
groups from outside Can Tho, aged ≥60 years old and 
BMI <18.5 kg/m2. The three daily meals with 3 dishes 
was recommended.
Keywords: the need, treatment meals

H13.S1.O6. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của 
người cao tuổi tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  2018-2019.
Bs. Lâm Nhựt Anh

H13.S1.O7. Kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm trong những người 
nội trợ ở thành phố Huế, 2017
Bs. Phan Văn Sang
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H13.S1.O8. Tình hình sử dụng biện pháp tránh thai ở phụ nữ từ 15 – 49 tuổi có 
chồng tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2019.
(An update: Situation of contraceptive using among married women aged 
between 15 – 49 at Tan Phu ward, Cai Rang district, Can Tho city in 2019)
Sv. Nguyễn Thị Kim Xuyến

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Việc sử dụng biện pháp tránh thai (BPTT) là 

yếu tố quan trọng góp phần kiểm soát mức sinh hợp lý và nâng 
cao sức khỏe sinh sản (SKSS) ở phụ nữ. Mục tiêu: (1) Xác định 
tỷ lệ sử dụng BPTT và mô tả tình hình sử dụng BPTT; (2) Tìm 
hiểu một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng BPTT ở phụ nữ từ 
15-49 tuổi có chồng tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ năm 2019. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang 
mô tả có phân tích trên 355 phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng tại 
phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ bằng bộ 
câu hỏi phỏng vấn với phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn. 
Kết quả: Tỷ lệ phụ nữ hiện đang sử dụng BPTT là 84,5%, dụng 
cụ tử cung được lựa chọn cao nhất với 36,3%. Biện pháp tránh 
thai được sử dụng với tỉ lệ cao hơn có ý nghĩa thống kê ở phụ 
nữ có 2 con trở lên và thời gian kết hôn từ 11 năm trở lên. Kết 
luận: Tỷ lệ sử dụng BPTT của phụ nữ ở phường Tân Phú, quận 
Cái Răng, thành phố Cần Thơ cao cho thấy được hiệu quả của 
chương trình Dân số -Kế hoạch hóa gia đình của nước ta hiện 
nay. Cần tiếp tục duy trì hiệu quả của các chương trình chăm 
sóc SKSS bao gồm kế hoạch hóa gia đình.
Từ khóa: BPTT, kế hoạch hóa gia đình, phụ nữ, Cần Thơ

ABSTRACT
Background: Using contraceptive is one of the most 

important factors, which helps to control reasonable fertility and 
improve reproductive health of women. Objectives: The aims 
of this study were: (1) To determine the proportion of women 
who is using contraceptive methods and characteristics; (2) To 
examinate some factors the association between contraceptive 
using among women aged in 15-49 at Tan Phu ward, Cai Rang 
district, Can Tho city in 2019. Methods: A cross-sectional study 
was carried on 355 women aged from 15 to 49 at Tan Phu ward, 
Cai Rang district, Can Tho city and interview questionaire is 
used for data collection. Results: The percentage of women 
who is using contraceptive is approximately 84.5%. The most 
common contraceptive methods was intrauterine device with 
36.3%. Contraceptive used were significantly higher for women 
with 2 or more children or with married time of 11 years or 
more. Conclusions: The high contraceptive prevalence rate 
among women in Tan Phu Ward, Cai Rang District, Can Tho City 
shows the effectiveness of our country’s Population and Family 
Planning program today. The role of reproductive health care 
programs, including Family Planning, should continue to be 
promoted.
Keywords: contraceptive, family planning, women, Can Tho

H13.S2.O1. Réflexion à propos d’un socle commun de compétences minimal en 
Gestion Hospitalière entre la France et le Vietnam in French.
André Khan, PhD
H13.S2.O2. Overview of a 10 year project to develop Hospice and Palliative 
Medicine services in the Mekong Delta.
Jeffrey Cyrus Appell, MD
H13.S2.O3. Oranization management of McKinsey’s 7s Framework of medical 
laboratory, Ministry of Public Health Region 11, Thailand.
Thaveesak Sai-Ong, MD
ABSTRACT
Background: Medical laboratory services are key components of public health systems as they are essential for detection, 
treatment, and prevention of diseases of public health services. The missions of clinicians are to provide timely and accurate 
laboratory test results to patients, physicians, and other health care workers. Therefore, laboratory accreditation (LA) is a 
laboratory quality systemic development or medical laboratory standards which can build credibility and is a guarantee of 
quality in the laboratory.  Objectives: To study the comparison of organization management of McKinsey’s 7S Framework 
of medical laboratory, Ministry of Public Health Region 11, Thailand.  Methods: The population of this study was composed 
of 114 personnel from community hospitals under the ministry of public health in health region 11 where was certified for 
quality management system and maintains continuous quality improvement (Re-LA) from the Medical Technology Council. 
The data collection were conducted with the instructed questionnaires by the researcher. The results were presented as 
descriptive statistics and considered significant by using inferential statistics by T-test for independent sample. Results: The 
findings revealed that the mean score of organizational management according to McKinsey’s 7S model in Re-LA3 (x =4.06, 
S.D.=0.47) was higher than Re-LA2 (x =3.91, S.D.=0.63), when considered in each part of McKinsey’s 7S Framework all found 
that organizational strategy’s mean score of Re-LA3 (x =4.22, S.D.=0.46) was higher than Re-LA2 (x  =3.99, S.D. =0.58) with 
statistically significance at p ≤0.05, t = 2.00, regarding staff found that the mean score of Re-LA3 (x =3.97, S.D.=0.42) was 
higher than Re-LA2 (x =3.77, S.D.=0.61) with statistically significance at p = 0.04, t = 2.06 as well.  Conclusions; This study 
recommended that the organization should be provided the importance of all organizational management factors, especially 
the strategy, and staff.    
Keywords: Organization Management, Medical Laboratory, Laboratory accreditation (LA), McKinsey’s 7S Framework 
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H13.S2.O4. Synthesis of TiO2 nanowire on nanotube arrays for enhanced 
photocatalytic activity in degradations of methylene blue and antibiotics.
LE Huu Phuoc, PhD

H13.S2.O5. Khảo sát nhận thức của nhân viên y tế về văn hóa an toàn người 
bệnh tại BV Nhi Đồng Cần Thơ.
Bs.CKII. Trần Văn Dễ 

H13.S2.O6. Mô hình bệnh tật và tử vong trẻ em tại một số bệnh viện tỉnh Vĩnh 
Long từ năm 2010 - 2014.
(An update: Patterns of disease and mortality of children in a numer of  Vinh 
Long Hospital from 2010 to 2014)
Ths. Bùi Quang Nghĩa 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nghiên cứu mô hình bệnh tật và tử 

vong trẻ em giúp nhận biết hiện trạng và tiên lượng 
xu hướng của bệnh tật. Nhằm định hướng công tác tổ 
chức và chăm sức khỏe trẻ em. Mục tiêu: Xác định mô 
hình bệnh tật và tử vong của trẻ em tại một số bệnh 
viện tại tỉnh Vĩnh Long. Phương pháp: Hồi cứu trên 
334.397 trường hợp bệnh nhi trong đó 227.580 bệnh 
nhi điều trị ngoại trú và 106.817 bệnh nhi điều trị 
nội trú trong 5 năm từ 2010 đến 2014 ghi  nhận tỷ lệ 
chương bệnh, bệnh lý thường gặp theo ICD 10 ở ngoại 
trú- nội trú, tỷ lệ mắc bệnh theo thời gian, tỷ lệ trẻ 
tử vong trẻ theo nhóm tuổi và nguyên nhân tử vong 
của trẻ. Kết quả: Số trẻ nam mắc bệnh nhiều hơn nữ. 
Trong nhóm bệnh nhân ngoại trú tỷ lệ mắc bệnh hô 
hấp thường gặp nhất chiếm 50,5%; bệnh nhiễm trùng 
15,2%; bệnh hệ tiêu hóa chiếm 10%. Nhóm bệnh nhân 
nội trú tỷ lệ mắc bệnh thường gặp là bệnh nhiễm trùng 
24,5%; bệnh hệ hô hấp 24,1%; bệnh lý chu sinh 22,7%. 
Bệnh lây nhiễm vẫn chiếm tỷ lệ cao 52,9 %; nhóm 
tai nạn thương tích có xu hướng tăng từ 6,6% năm 
2012 lên 12,2% năm 2014. Tử vong ở nhóm trẻ dưới 
1 tuổi chiếm 53%; nhóm trẻ từ 2- 5 tuổi chiếm 25,3%; 
nguyên nhân tử vong của trẻ chủ yếu là các bệnh lây 
chiếm 60,2%; bệnh không lây 31,3% trong đó thường 
gặp là viêm phổi 27,7%; nhiễm trùng huyết 18%; 
bệnh lý thời kỳ chu sinh 15,6%; sốt xuất huyết 7,2%.  
Kết luận: Nhóm bệnh lây vẫn còn chiếm tỷ lệ cao 
tương tự mô hình bệnh tật của các nước đang phát 
triển. Nhóm tai nạn thương tích có xu hướng tăng. Tử 
vong trẻ tỷ lệ nghịch với tuổi. Đặc biệt tử vong liên 
quan đến chu sinh đứng thứ 3 trong 10 nguyên nhân 
tử vong hàng đầu của trẻ. 
Từ khóa: mô hình bệnh tật, tử vong, trẻ em

ABSTRACT
Background: Patterns of disease and mortality 

helps to identify the characteristic and the changing 
trends of disease. Knowing this helps to be better at 
children health care. Subject: To identify the pattern 
of diseases and mortality of children in some Vinh 
Long Hospital. Method: The retrospective study was 
conducted during the period from 2010 to 2014. 
The study was carried out among 334.397 children 
(227.580 children in Out-patient department and 
106.817 children in Pediatric Department). We record 
the rate of diseases, disease chapter (ICD 10) in out-
patient department and Pediatric department, and the 
rate of mortality and cause of mortality. Result: The 
number of male was more than female. In Out-patient 
Department: The common disease were respiratory 
disease 50.5%, infectious disease 15,2%; digestive 
disease 10%; In Pediatric Department: Infectious 
disease 24,5%, Respiratory disease 24,1%;certain 
conditions originating in the perinatal period 22,7%. 
The rate of communicable disease was still high 
52,9%. Injury trended to increase from 6,6% in 2012 
to 12,2% in 2014. Mortality in group under 1 year old 
was high 53%, from 2 – 5 years old was 25,3%. Cause 
of mortality was communicable disease 60,2%; non-
communicable 31,3%. Main causes of death were 
pneumonia 27,7%; sepsis 18%; certain conditions 
originating in the perinatal period 15,6%; dengue fever 
7,2%. Conclusion: Communicable rate was still high 
as developing country disease pattern. Injury trend to 
increase. The rate of mortality of children was inversely 
proportional to child age. Especially, the third cause 
of mortality was certain conditions originating in the 
perinatal period. 
Keywords: Pattern of diseases, Mortaility, children
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H13.S2.O7. Đánh giá sự hài lòng về chất lượng phục vụ người bệnh trước và sau 
can thiệp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017.
(An update: Assessment satisfaction of quality of service patient before and after 
intervention at the hospital Can Tho University of Medicine and Pharmacy 2017)
Ths. Nguyễn Thị Hồng Nga 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Chất lượng bệnh viện là vấn đề nhiều tranh 

cãi, tập trung vào chất lượng là gì, mục tiêu của chất lượng, 
làm thế nào để đánh giá và nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn 
nào là cần thiết và mức độ như thế nào để bệnh viện được công 
nhận là bảo đảm chất lượng. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và mức 
độ hài lòng, các yếu tố liên quan đến sự không hài lòng và đánh 
giá mức độ hài lòng của người bệnh về chất lượng phục vụ 
người bệnh sau can thiệp tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược 
Cần Thơ năm 2017. Đối tượng và phương pháp: Đánh giá 
trước và sau can thiệp trên 262 bệnh nhân điều trị nội trú tại 
khoa Ngoại và Nội từ 6/2017-6/2018. Thu thập số liệu bằng 
phỏng vấn trực tiếp với bộ câu hỏi soạn sẵn. Nội dung nghiên 
cứu: Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu, tỷ lệ và mức 
độ hài lòng của người bệnh về chất lượng phục vụ, các yếu tố 
liên quan sự không hài lòng về chất lượng phục vụ người bệnh, 
kết quả sau can thiệp đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh 
về chất lượng phục vụ. Kết quả: Tỷ lệ hài lòng chung về khả 
năng tiếp cận là 89,7%, thủ tục khám chữa bệnh là 98,5%, cơ 
sở vật chất phục vụ người bệnh là 80,2%, thái độ ứng xử là 
98,9% và kết quả cung cấp dịch vụ là 90,5%.. Kết luận: Tỷ lệ 
hài lòng chung về chất lượng phục vụ chiếm 96,2% và có mối 
liên quan giữa nhóm nghề, khoa điều trị và sự không hài lòng 
về chất lượng phục vụ của người bệnh. 
Từ khóa: Hài lòng, chất lượng phục vụ người bệnh

ABSTRACT
Background: Hospital quality is a matter of controversy, 

focus on quality, quality objectives, how to identify, evaluate 
and improve quality, what standards are needed, and what 
level is sufficient for a hospital to be recognized as a quality 
assurance hospital. Objectives: To determine the rate 
and level of satisfaction, finding out the related factors to 
dissatisfaction and assessing the satisfaction of the patients 
about the quality of services after the intervention at the 
hospital Can Tho University of Medicine and Pharmacy in 
2017. Methods: The pre and post-intervention evaluation 
was carried out on 262 patients treated at internal medicine 
and surgery Department from 6/2017 to 6/2018. Interviews 
questionaire is used for data collection. Research content: 
general characteristics, rate and satisfaction of patients 
on quality of service, related factors to dissatisfaction, 
satisfaction after the interventions. Results: The rate of the 
general satisfaction about the accessibility of patients was 
89.7%, the transparency of information and procedures 
for medical examination and treatment were 98.5%, 
infrastructures and facilities for patients with 80.2%, attitude 
of behavior, professional capacity of health workers with 
98.9% and service delivery result with 90.5%. Conclusion: 
The general satisfaction rate for hospital services was 96.2% 
and the dissatisfaction rate was 3.8%.
Keywords: Satisfied, Quality of service for patients

H13.S3.O1. Nghiên cứu tỷ lệ, mức độ và một số yếu tố liên quan đến sử dụng 
rượu bia ở nam giới 16 – 60 tuổi tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2017.
(An update: Prevalence, level of alcohol consumption and related factors among 
men 16 – 60 years old in Binh Minh town – Vinh Long province, 2017)
Ths. Trần Nguyễn Du

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Việt Nam là một trong số ít những quốc gia 

tiêu thụ đồ uống có cồn tăng nhanh trên thế giới, đặc biệt là ở 
đối tượng nam giới. Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long các số liệu 
về sử dụng rượu bia còn rất hạn chế. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và 
mức độ sử dụng, một số yếu tố liên quan đến sử dụng rượu bia 
ở nam giới 16 đến 60 tuổi tại thị xã Bình Minh – Vĩnh Long năm 
2017. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
cắt ngang trên 450 nam giới 16 – 60 tuổi tại thị xã Bình Minh – 
Vĩnh Long. Thu thập dữ liệu dựa trên bộ câu hỏi xây dựng sẵn 
và kèm theo tranh ảnh về đơn vị rượu chuẩn. Xác định mức độ 
sử dụng rượu bia dựa trên bộ công cụ AUDIT. Sử dụng rượu bia 
được định nghĩa là uống hết từ 1 đơn vị rượu bia chuẩn trở lên. 
Kết quả: Tỷ lệ sử dụng rượu bia trong 7 ngày qua và 30 ngày 
qua tương ứng là 55,6% và 71,1%. 52,9% sử dụng rượu bia 
mức không có hại, có 4,9% đối tượng nghiện rượu bia. Một số 
yếu tố liên quan đến sử dụng rượu bia trong 30 ngày qua theo 
phân tích hồi quy logistic: người làm nghề công nhân; người 
có bạn bè/đồng nghiệp uống rượu bia; người không có kiến 
thức về lượng rượu bia tiêu thụ ở mức không gây hại (p<0,05).  
Kết luận: Nghiên cứu góp phần cung cấp thêm các bằng chứng 
về thực trạng sử dụng rượu bia của nam giới. Các kết quả có 
thể dùng để hỗ trợ cho việc đưa ra các chính sách giúp cho việc 
giảm thiểu việc sử dụng rượu bia tại địa phương.
Từ khóa: sử dụng rượu bia, đơn vị rượu chuẩn, AUDIT

ABSTRACT
Background: Vietnam is one of the few countries that 

consume alcohol increasing in the world, especially among 
men. In Mekong Delta, the information scientific about  
alcohol consumption is limited. Objectives: To determine 
prevalence, level of alcohol consumption and some related 
factors among men 16 – 60 years old in Binh Minh town – 
Vinh Long province, 2017. Methods: A cross-sectional survey 
was conducted among 450 mens. Data was recorded by the 
questionnaires and pictures of standard drink. Determine 
the level of alcohol consumption based on the AUDIT toolkit. 
Alcohol consumption was defined as having drunk alcohol at 
least one standard drink. Results: The prevalence of alcohol 
consumption for the past 7 days and 30 days was 55.6% and 
71.1% respectively. It was estimated that the prevalence 
of low risk drinking or abstinence was 52.9% and the 
prevalence alcohol dependence was 4.9%. Logistic regression 
model of alcohol consumption for the past 30 days shows 
that “employee”, “having friends/colleagues drink alcohol” 
and “low levels of alcohol knowledge” added significantly to 
the model with p<0.05. Conclusion: The study contributes 
to provision of more evidence on the actual use of alcohol 
as well as supporting information for alcohol related policy 
making process, thus helps to reduce the consumption of 
alcohol locally.
Keywords: alcohol consumption, standard drink, AUDIT.
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H13.S3.O2. Tình hình sử dụng rượu bia ở bệnh nhân chấn thương do tai nạn 
giao thông tại khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2018.
(An update: Situation of alcohol consumption in patients injured by traffic accidents 
at the emergency department of Can Tho Central General Hospital in 2018)
Ths. Nguyễn Ngọc Huyền

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy người 

tham gia giao thông đường bộ sử dụng rượu bia có nguy cơ 
rất cao bị va chạm giao thông. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ sử dụng 
rượu bia ở bệnh nhân chấn thương do tai nạn giao thông. Tìm 
hiểu một số yếu tố liên quan giữa việc sử dụng rượu bia và chấn 
thương do tai nạn giao thông. Phương pháp: Nghiên cứu mô 
tả cắt ngang có phân tích trên 283 bệnh nhân chấn thương 
do tai nạn giao thông trong vòng 6 giờ nhập viện điều trị tại 
khoa Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ năm 
2018. Thu thập số liệu bằng phỏng vấn trực tiếp với bộ câu 
hỏi có cấu trúc. Kết quả: Tỷ lệ sử dụng rượu bia ở bệnh nhân 
chấn thương do tai nạn giao thông là 39,2%. Nguy cơ chấn 
thương do tai nạn giao thông chiếm cao ở nam giới sử dụng 
rượu bia, cao gấp 11,347 lần so với nữ giới; Bệnh nhân làm 
việc có thu nhập sử dụng rượu bia cao gấp 2,573 lần người làm 
việc không có thu nhập. Người lái xe bị tai nạn giao thông có sử 
dụng rượu bia chiếm tỷ lệ cao 97,3%, cao hơn người không lái 
xe (đi bộ, hành khách) 9,529 lần. Bệnh nhân có sử dụng rượu 
bia bị chấn thương sọ não chiếm tỉ lệ 51,4% và có nguy cơ bị 
chấn thương sọ não gấp 2,75 lần so với người không sử dụng 
rượu bia. Kết luận: Cần tăng cường tuyên truyền giáo dục, xây 
dựng các chiến dịch truyền thông cho người dân về nguy cơ sử 
dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Cần có thêm các nghiên 
cứu điều tra về nồng độ cồn trong máu ở những bệnh nhân tai 
nạn giao thông.

Từ khóa: sử dụng rượu bia, tai nạn giao thông, Việt Nam

ABSTRACT
Background: Studies around the world show that people 

who take part in road traffic after consuming alcohol are at a 
very high risk of traffic accidents. Objectives: To determine 
the rate of alcohol consumption and some related factors 
between alcohol consumption and traffic injury. Methods: 
A cross-sectional descriptive study analyzed in 283 patients 
injured in traffic accidents within 6 hours of hospitalization 
for treatment in the emergency department, Can Tho 
Central General Hospital in 2018. Data was collected by 
direct interviews with questionnaires. Results: The rate of 
alcohol consumption in patients injured by traffic accidents 
was 39.2%. The risk of injury from traffic accidents is high 
among men who consume alcohol, 11.347 times higher than 
women; Patients who have occupational income consumed 
alcohol are 2.573 times higher than patients who can not 
earn money. Drivers having traffic accidents after consuming 
alcohol was 97.3%, 9.529 times higher than non-drivers 
(walking, passengers). Patients who consumed alcohol have 
a traumatic brain injury 51.4%, 2.75 times higher risk of 
traumatic brain injury than non-alcohol users. Conclusion: 
It is necessary to strengthen education and propaganda 
for citizens about the risk of alcohol consumption when 
participating in traffic. There is a need for more researchs 
to investigate the concentration of alcohol in traffic accident 
patients ‘s blood.
Keywords: alcohol comsumption, traffic accidents, Vietnam

H13.S3.O3. Nghiên cứu tình hình trầm cảm và sử dụng dịch vụ y tế của phụ nữ 
từ 18-49 tuổi tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ năm 2019.
(An update: Study on situation of depression and use of health services for women 
aged 18-49 in Phong Dien district, Can Tho city in 2019)
Bs. Lê Trung Hiếu

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Trầm cảm là vấn đề sức khỏe tâm thần có xu 

hướng ngày càng gia tăng. Người dân có thực sự tìm đến các 
dịch vụ y tế ở tuyến y tế cơ sở, việc tìm hiểu tình hình sử dụng 
dịch vụ y tế để đưa ra một số biện pháp can thiệp phù hợp sẽ 
góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Mục tiêu: Xác định 
tỷ lệ trầm cảm và sử dụng các dịch vụ y tế. Tìm hiểu một số 
yếu tố liên quan đến tình hình sử dụng các dịch vụ y tế của 
phụ nữ từ 18-49 tuổi tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 
năm 2019. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 
452 phụ nữ tuổi từ 18-49 tại xã huyện Phong Điền, TP Cần Thơ 
bằng phương pháp chọn mẫu cụm nhiều giai đoạn. Kết quả: 
Tỷ lệ phụ nữ từ 18-49 tuổi bị trầm cảm là 4,4%, 85,6% sử dụng 
dịch vụ y tế trong một năm qua, trong đó đến khám tại bác sĩ tư 
là 33,2%, trạm y tế xã 13,5%, trung tâm y tế huyện 22,3%, bệnh 
viện tỉnh/TP 21,2%, bệnh viện tuyến trung ương 10,4%, bệnh 
viện/phòng khám tư nhân 13,7%. Yếu tố liên quan đến tình 
hình sử dụng dịch vụ y tế là tình trạng hôn nhân ly hôn (OR: 
14,5, CI 95%) và nhóm tuổi 40-49 (OR: 0,4, CI 95%). Kết luận: 
Tỷ lệ trầm cảm tương đương mức ước tính tại cộng đồng, phân 
bố sử dụng dịch vụ y tế không đồng đều ở các cơ sở y tế đặc biệt 
là tuyến xã.
Từ khóa: Trầm cảm, dịch vụ y tế, phụ nữ, Cần Thơ

ABSTRACT
Background: Depression is an increasing mental health 

problem. Do people really choose grassroots healthcare 
services, understanding the use of healthcare services 
to provide appropriate interventions will contribute to 
improving service quality medical. Objectives: To determine 
the prevalance of depression and use health services and 
some related factors to the situation of using health services 
of women aged 18-49. Methods: A cross – sectional study on 
452 women aged 18-49 in Phong Dien district, Can Tho city on 
the cluster sample method. Results: The rate of women aged 
18-49 years with depression was 4.4%, 85.6% used health 
services in the 1 year, of which visiting a private doctor was 
33.2%, 13.5% of commune health stations, 22.3% of district 
health centers, 21.2% of provincial/city hospitals, 10.4% of 
central hospitals, 13.7% of private hospitals/clinics. Factors 
related to the use of health services are marital status: divorce 
(OR: 14.5, 95% CI) and age group 40-49 (OR: 0.4, 95% CI). 
Conclusion: The percentage of depression is similar to the 
estimated level in the community, the distribution of use of 
health services is uneven in health facilities, especially at the 
commune level.
Keywords: postpartum depression, women, Cantho
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H13.S3.O4. A framework for students’ career decision in health sciences at CTUMP.
PHAN Thi Luyen, MSc 
H13.S3.O5. Does medical students’ syndrome really exist? A cross-sectional study.
NGUYEN Thi Phuong Lan, Student 
H13.S3.O6. Some factors related to playing game online among students of Ly Tu 
Tan High School, Thuong Tin District, Hanoi City, 2018.
LUU Minh Chau, PhD 
ABSTRACT
Game Online (GO) is considered as a non-smoked and developed industry in the entertainment industry all over world that 
attracts young generation by diverse and attractive entertainment features. Beside benefits for player, OG also has negative 
effects on the quality of life or gamer’s health. To analyze some factors related to playing Game Online (GO) among puplis, a 
cross-sectional survey was conducted on 427 puplis of Ly Tu Tan High School, Thuong Tin district, Hanoi city from Jun 2017 to 
Jun 2018. The results showed that the most common reasons for playing GO were entertainment (87.7%). Male puplispuplis 
playing GO were 4.2 times higher than females. 10th grade puplis playing GO were 1.53 times higher than 11th grade puplis; 
the 12th grade puplis were 2.34 times playing GO higher than the 11th grade puplis. Puplis living in families with Internet-
connected computers playing GO were 1.8 times higher than puplis living in families without internet-connected computers. 
Puplis living with families having wireless network connection were 2.6 times playing GO higher than puplis living in families 
without wireless networks. Puplis using smartphones were 2.1 times playing GO higher than puplis not using smartphones. 
Therefore, we concluded that the most common reasons for playing GO were entertainment. Some factors (sex, grade, 
availability of technology equipment) were related to GO playing.
Keywords: playing online games, related factors, puplis, high school

H13.S3.O7. Results of epidemiological survey of people living in rare earth mines 
Muong Hum, Bat Xat district, Lao Cai province.
NGUYEN Van Dung, MSc
ABSTRACT
Vietnam is the country with the world’s third-largest rare earth reserves of about 20 million tons, concentrated in Dong Pao, 
Nam Xe, Ben Den, Muong Hum and Yen Phu mines,... according to the results of component analysis. Rare earth minerals 
contain high levels of radioactive elements of uranium and thorium. At Muong Hum rare earth mines, it caused radioactive 
anomalies with an equivalent radiation dose up to 14.5mSv.year-1, the radon concentration in the air was up to 1.000Bq.m-3,  
greatly affect the environment and healthy people living in the mines. The paper presents the contents of research and 
investigation and epidemiological surveys of people living in rare earth mines Muong Hum, Bat Xat district, Lao Cai province. 
The results of a survey of the health status of people living in rare earth mines Muong Hum and people living outside the mine 
show: unusual rates of red blood cells of people living outside the mine (outside the heterosexual area) often radioactive) are 
lower than people living in and adjacent to mines (in the area of radioactive anomalies): the rate of 8% is lower than the rate 
of 32÷35%; MCH: 65% rate is 18% lower than 88÷91%; MCHC: the rate of 7% is nearly 85% lower than 87÷91%, RED rate is 
7% lower than 55% compared to 67÷70%. Blood disease with genetic factors from the previous life is one of the evidence of 
the effects of radiation on the health of people living in mines containing radioactive substances.
Keywords: epidemiology, rare earth, radioactivity, Muong Hum.

H13.PP.O1. Plan Général L’exercice de l’activité libérale à l’Hôpital. [In French]
André Khan, PhD
ABSTRACT
PRESENTATION GENERALE: Les hôpitaux publics disposent d’un secteur dit “d’activité libérale”, autrefois appelé “secteur 
privé”. Ce dispositif, mis en place sur le fondement de l’Ordonnance Debré de 1958, permet aux médecins de garder une 
clientèle libérale à l’hôpital en utilisant les équipements et le personnel hospitalier sur leur temps de travail, et de s’assurer 
ainsi des revenus complémentaires à leur rémunération publique forfaitaire. En contrepartie ils s’engagent à verser à 
l’établissement une revendance. ENJEUX: La question de la fidélisation et de la rémunération des personnels médicaux à 
l’hôpital public: Les disparités de rémunération entre secteur libéral et secteur hospitalier public; Au sein même de l’hôpital 
public, les disparités de rémunération combinent plusieurs éléments: les différences de statut, les activités de permanence des 
soins, l’exercice libéral, les rémunérations complémentaires liées à la recherche ou à l’expertise; La question de l’amélioration 
des organisations du travail et de l’optimisation du temps de travail à l’hôpital public; La question de l’organisation de l’accès 
aux soins à l’hôpital public: L’égal accès aux soins, L’information et le libre choix du patient, L’obligation d’affichage de la 
tarification prévue, Les dépassements d’honoraires; La question de la transparence des organisations et des activités à 
l’hôpital public: L’efficacité des critères d’autorisation et de contrôle de l’activité libérale, L’amélioration des soins. REGIME 
D’AUTORISATION: “Dès lors que l›exercice des missions de service public définies à l›article L. 6112-1 dans les conditions 
prévues à l›article L.6112-3 n›y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements 
publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale”. PERSONNELS CONCERNES: les professeurs des universités-
praticiens hospitaliers, les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers, les praticiens hospitaliers 
universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et, les 
praticiens hospitaliers à temps plein.
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H13.PP.O2. Participation in community health management among Village 
Health Volunteers, Nakhon Si Thammarat, Thailand.
Paleeratana Wongrith

ABSTRACT
Background: The community health workers (CHWs) are the only public sector that serves as a link between 
providers of health, social and community services. As known as Villages Health Volunteers (VHVs) are an essential 
part of the PHC model as they link the community to be organized health system and strengthened community in 
Thailand. Objectives: To study the factors affecting the participation and the level of participation of the village health 
volunteers (VHVs) in the following areas:1) Decision making (PDM), 2) Implementation (PHI), 3) Health benefits 
(PHB), and 4) Evaluating outcomes (PHE) and 5) The results of community health management (RCHM) in Tha Sala, 
Nakhon Si Thammarat, Thailand. Methods: This study presented cross-sectional research based on a population of 95 
volunteers. Data were collected by a rating scale questionnaires by 32 items. The study was conducted and data were 
collected from December 2016 to May 2018, the results were analyzed and reported from June 2018 to September 
2018. Statistical analysis: The mean score described relative statistics and Pearson’s correlation and stepwise linear 
regression analysis examined their four predicting factors in community health management. Results: Mean score 
level in 4 aspects: The overall mean score was high (65.3%). Health Benefit showed the majority in High score (70.5%) 
 with Implementation (58.9%) and Evaluation (54.7%) respectively. Decision making had a majority in the medium 
group (53.7%). The overall result was strong relative with Evaluation (r.814, p <.001), Implementation (r.768, p <.001),  
Decision making (r.723, p <.001), Benefits (r.713, p <.001) significantly (p <.001). The Beta coefficients: The three 
predicting variables among health volunteer villages for community health management were: 1). Decision making 
(R2 0.747, P <001), 2) Implementation (R2 0.735, P <001), and 3) Evaluation. Participation in evaluation is the 
strong explanatory variable (R2 0.814, P <001) and showed the highest predictive variables (Beta 0.814, P <.001), 
Implementation (Beta .384, .179, P<05), and decision making (Beta .178, P<05). Conclusions: The findings were the 
3 independent variables explain the variance of the variables by 73.50% - a statistically significant level. Evaluation 
participation was the highest explanatory variable. The results of this study should develop a participatory attitude 
toward community interests to encourage creative participation in all processes and expand knowledge management.
Keywords: Villages Health Volunteers (VHVs), PDM, PHI, PHB, PHE, RCHM, Thailand

H13.PP.O3. Volunteers Around the World and the Partnership with Can Tho 
University of Medicine and Pharmacy.
LE Phan Xuan Ngoc

ABSTRACT
About volunteers around the world: Volunteers Around the World (VAW) is a humanitarian 
organization and social enterprise devoted to developing sustainable partnerships with local communities 
and professionals to work together to improve access to basic resources, including health care, education, 
and economic opportunity.  Our focus is to work hand in hand with local initiatives and leaders to provide 
communities with access to medical, dental and veterinary treatment, medication, nutritional security, 
clean water and health education. VAW currently hosts 4 different Outreach Projects (Medical, Dental, 
Veterinary and Global Health) in 6 countries: Cambodia, the Dominican Republic, Guatemala, Panama, Peru 
and Vietnam. Partnership with can tho university of medicine and pharmacy: In the beginning of 
2019, Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) and Volunteers Around the World (VAW) 
signed the Memorandum of Understanding (MOU) to develop a closer understanding, greater cooperation 
and a durable friendship between the two institutions in working together to promote Medical and Dental 
outreach programs as well as scientific research and students exchange. With VAW Medical Outreach, 
volunteers will assist experienced local doctors, perform triage, learn basic pharmacology and teach classes 
on hygiene, nutrition, and first aid to children. Since the signing date of the MOU, CTUMP and VAW have 
organized two Medical trips together to treat over 600 children and 600 elderly with disabilities and/or 
difficulties in Can Tho, Soc Trang, Vinh Long, etc.  Similarly, VAW Dental Outreach, piloting in 2020, is 
expected to be another step in the cooperation between CTUMP and VAW in providing volunteers with the 
opportunity to shadow and grow, while making a positive impact on the Vietnam communities everyday.
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Hội trường 14:  Y HỌC GIA ĐÌNH - NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ
Hall 14 (H.14): FAMILY MEDICINE – HEALTH HUMAN RESOURCES

Địa điểm: Phòng học 3D
Location: 3D Classroom

PHIÊN 1: TĂNG CƯỜNG Y TẾ CƠ SỞ
SESSION 1: HEALTH PROMOTION IN PRIMARY CARE
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Phạm Lê Tuấn, PGs.Ts. Nguyễn Văn Hùng, PGs.Ts. Nguyễn Thanh 
Hiệp, PGs.Ts. Nguyễn Minh Tâm, Prof. Didier GIET, Prof. Johan Wens, Prof. Richard Veith,  
Prof. Ian Bennett

PHIÊN 2: GIÁO DỤC VÀ THỰC HÀNH TRONG Y HỌC GIA ĐÌNH
SESSION 2: EDUCATION AND PRACTICE IN FAMILY MEDICINE
Chủ tọa/Chairmen:  Gs.Ts. Lê Ngọc Trọng, PGs.Ts. Phạm Lê An, Ts. Hoàng Thái Hoa Cương,  
PGs.Ts. Nguyễn Phương Hoa, Ths. Thái Thị Ngọc Thúy, Christiane Duchesnes,  
PhD; Prof. Steve Cummings

PHIÊN 3: NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ
SESSION 3: HEALTH HUMAN RESOURCES
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Trần Thị Trung Chiến, Gs.Ts. Lê Ngọc Trọng, PGs.Ts. Nguyễn Dung, 
Ts. Nguyễn Thanh Bình, Bs.CKII. Đoàn Tấn Bửu, Ts. Trần Hồng Quân, Ts. Nguyễn Minh Lợi

H14.S1.O1. Tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ sức khỏe y tế toàn dân
PGs.Ts. Phạm Lê Tuấn

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở từng bước được phát triển. Nhờ có mạng lưới y 
tế cơ sở rộng khắp, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cơ bản đã được triển khai tương đối hiệu quả, sâu 
rộng như tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số - kế 
hoạch hóa gia đình. Việt Nam là điểm sáng thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp 
quốc trong lĩnh vực y tế, trong đó có sự đóng góp quan trọng của y tế cơ sở. Mặc dù đã đạt được những 
kết quả đáng ghi nhận, nhưng y tế cơ sở của Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tổ 
chức hoạt động của y tế cơ sở chưa chuyển đổi kịp thời để đáp ứng với sự thay đổi về nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe của nhân dân, mô hình bệnh tật chuyển đổi với sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Y tế 
cơ sở còn hạn chế cả về nhân lực, trang thiết bị, thuốc, nhất là về cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính. Có 
tình trạng người dân vượt lên tuyến trên trong khi một số bệnh tật có thể điều trị được tại tuyến y tế cơ 
sở, gây nên tình trạng quá tải tại một số bệnh viện trung ương và tuyến cuối. Hệ quả chung là hệ thống y 
tế hoạt động chưa hiệu quả.  Nghị quyết số 20/NQ-TW đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo “Hướng tới thực hiện 
bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ”. Để thực hiện 
quan điểm này, trong thời gian tới,  y tế cần được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, đổi mới toàn diện cả về cơ 
chế tài chính, cơ chế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ 
bản của người dân, bao gồm nâng cao sức khỏe, dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh tật, quản 
lý, điều trị, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. 
Từ khóa: y tế cơ sở, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, y học gia đình
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H14.S1.02. Reinforcement of the first level of care in Frenchspeaking Belgium
Christiane Duchesnes, PhD, Prof. Didier Giet 

ABSTRACT
Background: The Belgian healthcare system is still characterized by single-disease-centeredness and 
fragmentation of political responsibilities. Health providers’ training is oriented towards hospital, specialized 
care and mono-professional identity. Our primary care (PC) is therefore weak, suffering additionally, from the 
dispersion of the providers all over the country and their lack of organization. A consortium of universities and 
non-university colleges was funded by a public benefit foundation. Objectives: To define and support a strong 
PC in practice, research and training and to create a common vision of a strong PC. Methods: A scoping review of 
the literature was performed to identify definitions, key characteristics and indicators of a strong PC, facilitating 
and hindering factors and venues to strengthen PC. An electronic consultation was conducted addressing the 
characteristics and challenges above-mentioned. This consultation was designed to widely reach different 
people. Five thematic sessions will be organized in December to further discuss recommendations for next years 
concerning interprofessional collaborations, challenges for people and their communities, challenges for chronic 
patients and specificities of contexts. The last session will prioritize recommendations from the previous groups. 
Results: Results of the electronic consultation will be presented in parallel with the literature. Conclusion: The 
bottom-up approach, the large public consultation, the consensual methods to define strong PC and the systemic 
view are the ingredients of an innovative way of thinking healthcare organization in relation with population 
needs.

H14.S1.O3. How can primary care research contribute to the development of 
Family Medicine in Vietnam?
Prof. Johan Wens 

ABSTRACT
As a latecomer in academia, FM centers were installed in all main Vietnamese universities with help from the 
University of New-South Wales, Boston, Liège and the Flemish universities united in the VLIR. In 2011 Can Tho 
UMP was the first university to be visited by Prof. Derese on a prospection mission to all major Vietnamese 
universities. As a consequence, VLIR-projects have run with Can Tho UMP, Hai Phong UMP, Thai Nguyen UMP 
and Hué UMP; the last being the largest and longest development cooperation.As in many countries all over the 
world, scientific research (i.a. under the form of PhDs) is an important activity that underpins the development of 
a discipline, and boosts its academic recognition. In many countries, FM centers set the tone for the development 
of clinical practice, and play an important role in the innovation of Basic Medical Education. Often they are major 
interlocutors with the MoH in the reform of national healthcare systems.PhD projects are a major part of the 
scientific collaboration. In the presentation at the WBI Conference the themes will be discussed, and how they 
contribute to the development of FM in Vietnam. At the CT UMP 40th Anniversary celebration we will discuss 
which lessons can be learnt with respect to this form of international collaboration. At the end Prof. Johan Wens 
will shed some light on the future as the new project leader of the VLIR-IUC project with Hué UMP, and of the 
newly accepted project proposal with Cambodia, Bolivia and South-Africa.

H14.S1.04. Research update on depression & heart disease: relevance for 
primary care/Family Medicine
 Prof. Richard Veith
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H14.S2.01. Vai trò E mentoring trong cải thiện năng lực chăm sóc hen, COPD  
cho bác sĩ chăm sóc ban đầu tại vùng nông thôn, Việt Nam
(Role of E mentoring in improving performance of Primary care Doctor on asthma-chronic 
obstructive pulmonary disease in rural province, Vietnam)
PGs.Ts. Phạm Lê An

H14.S2.02. Chương trình học luân khoa Y học gia đình có cải thiện kiến thức,  
kỹ năng và thái độ cho sinh viên y khoa ở Việt Nam? Nghiên cứu so sánh trước – 
sau và định tính
(Can a family medicine rotation improve medical students’ knowledge, skills and attitude 
toward primary care in Vietnam? A Pretest – Posttest Comparison and Qualitative Survey)
Ths. Thái Thị Ngọc Thúy

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Có ít nghiên cứu về tác động của chương 

trình luân khoa y học gia đình được thiết kế tốt, và rất ít 
nghiên cứu dạng định tính. Mục tiêu: Xác định mức độ cải 
thiện kiến thức, kỹ năng giao tiếp và thái độ đối với chăm 
sóc ban đầu của sinh viên y khoa, và tìm hiểu nhận thức của 
sinh viên sau khi học, so sánh với nhóm đối chứng (không 
học).  Phương pháp: Sử dụng phương pháp kết hợp, gồm 
so sánh trước – sau can thiệp giữa một nhóm sinh viên 
có học chương trình luân khoa và một nhóm đối chứng; 
và nghiên cứu định tính. Đo lường sự cải thiện bao gồm:  
1). Thi lý thuyết bằng câu hỏi trắc nghiệm, 2). Thi lâm sàng 
có cấu trúc khách quan, 3). Tự báo cáo, and 4). Phỏng vấn 
sâu và thảo luận nhóm. Thu thập số liệu từ tháng 8/2017 đến 
6/2018. Kết quả: Có 696 và 617 sinh viên tương ứng trong 
nhóm học và nhóm chứng. Sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê về điểm kiến thức, kỹ năng giao tiếp và thái độ giữa 
hai nhóm trước khi học. Sự cải thiện có ý nghĩa thống kê về 
kiến thức thuộc năm lĩnh vực y học gia đình (Pearson’s r từ 
0.6 đến 0.9) và thái độ đối với chăm sóc ban đầu của sinh viên 
thuộc nhóm học. Không có khác biệt về kỹ năng giao tiếp và 
tư vấn giữa hai nhóm về bốn chủ đề, ngoại trừ hai chủ đề 
khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc sức khỏe tâm thần, có 
khác nhau có ý nghĩa thống kê (Pearson’s r từ 0.28 đến 0.43). 
Nghiên cứu định tính cho thấy phản hồi rất tích cực từ sinh 
viên thuộc nhóm đào tạo. Kết luận: Chương trình luân khoa 
cải thiện có ý nghĩa kiến thức, thái độ đối với chăm sóc ban 
đầu và một số kỹ năng giao tiếp. Cần nghiên cứu thêm về 
sự yêu thích và lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên đối với 
chuyên ngành này trong tương lai. 
Từ khóa:  luân khoa y học gia đình; chăm sóc ban đầu; kiến 
thức, thái độ, kỹ năng; so sánh trước và sau can thiệp; nghiên 
cứu định tính, Việt Nam.

ABSTRACT
Background: Objectives: Only a few studies on 

the impact of a family medicine rotation on medical 
students have been well designed, and very few studies 
have included a qualitative component. Objectives: 
To determine the improvement of medical students’ 
knowledge, communication skills, and attitude toward 
primary care, and explore their perceptions after 
rotations, in comparison with a control group. Methods: 
Using a mixed-methods design, comprising a pretest –  
posttest comparison between a sample of trained 
students who took family medicine rotations and a 
control group; and a qualitative survey. The measurement 
of improvement included 1). multiple choice question 
testing, 2). objective structured checklist examinations, 
3). self-reporting, and 4). interviews and focus group 
discussions. Data collection was from August 2017 to 
June 2018. Results: There were 696 and 617 students 
in the trained and control groups, respectively. There 
were no difference between two groups’ baseline scores 
in knowledge, communication skills and attitude. There 
were significant improvements in knowledge covering 
five domains of family medicine (Pearson’s r from 0.6 to 
0.9) and in attitudes toward primary care in the trained 
group. There were no difference in communication 
and counseling skills between the two groups for four 
situations, but for two situations, health check-ups and 
mental health care, skills were significantly improved 
(Pearson’s r from 0.28 to 0.43). The qualitative survey 
showed highly positive feedback from trained students. 
Conclusions: The family medicine rotation significantly 
improved students’ knowledge, attitude toward primary 
care and some communication skills. Further studies 
should be carried out about students’ interest in and 
career choice for this discipline.
Key word: family medicine rotation; primary care; 
knowledge, attitude, skill; pretest and posttest 
comparison, qualitative survey, Vietnam.
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H14.S2.03. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Viêm gan vi rút B mạn tính 
đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
(Quality of life of patients with chronic hepatitis B during antiviral treatment at 
hanoi medical university hospital)
Ths. Phạm Thị Ngọc Bích

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nghiên cứu cắt ngang sử dụng công 

cụ SF-36 để đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) 
của 112 bệnh nhân (BN) Viêm gan vi rút B mạn tính, 
độ tuổi từ 20-79 đang được điều trị ngoại trú thuốc 
kháng vi rút tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 
2018- 2019. Kết quả: Tổng điểm trung bình CLCS 
của BN theo SF-36 là 75,8±18,3; với 79,3±22,4 điểm 
sức khỏe thể chất và 72,6±14,1 điểm sức khoẻ tinh 
thần. Yếu tố có mức điểm cao nhất là hoạt động 
thể chất (89,8±31,3 điểm) và thấp nhất là sức khoẻ 
chung (59,0±29,5 điểm). Đa số BN (61,6%) được 
phân loại CLCS ở mức tốt (≥80 điểm). Điểm CLCS 
giảm dần theo tuổi, thấp hơn ở những BN có triệu 
chứng lâm sàng, có HBeAg(+) và cao hơn ở những 
người có học vấn trên phổ thông trung học (p<0,05). 
Kết luận: CLCS của BN ở mức cao song cần quan 
tâm cải thiện tình trạng sức khoẻ chung, nhất là ở 
những BN có triệu chứng lâm sàng và có HBeAg(+). 
Đồng thời cần có các nghiên cứu đầy đủ hơn về tác 
động của việc điều trị với CLCS của BN.
Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, SF-36, viêm gan vi 
rút B mạn tính, điều trị thuốc kháng vi rút, bệnh nhân 
ngoại trú. 

ABSTRACT
Background: A cross-sectional study was 

conducted to assess the quality of life of 112 patients 
with Chronic Hepatitis B, aged 20 to 79, who were on 
antiviral treatment at the outpatient clinic of Hanoi 
Medical University Hospital in 2018-2019 using the 
SF-36 tool. Result: The mean of total SF-36 quality 
of life score was 75.8 ± 18.3 (79.3 ± 22.4 for physical 
health summary and 72.6 ± 14.1 for mental health 
summary). The majority of patients (61.6%) were 
classified as good quality of life (scored at least 80). 
The lowest score was for general health scale (59.0) 
and the highest one was for physical activity scale 
(89.8). The quality of life (QoL) score decreased 
accordingly with patient’s age and was lower among 
patients with clinical symptoms or with HBeAg 
(+) while it was higher among those with tertiary 
education (p < 0.05). Conclusion: The patients’ 
QoL is good, but the general health status should be 
prioritized to improve, especially among patients 
with clinical symptoms and those who are positive 
with HBeAg. There is also a need for further studies 
on the impact of antiviral treatment on patients’ QoL. 
Keywords: Quality of life, SF-36, chronic hepatitis B, 
antiviral treatment and outpatient.

H14.S2.04. Vận hành trạm y tế tại tỉnh Đồng Tháp theo nguyên lý y học gia đình
Bs. Trần Văn Hội
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H14.S3.01. Nghiên cứu tình hình nhân lực y tế các tỉnh vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long năm 2008 và giải pháp đã thực hiện
(Study on the situation of health human resources of the Provinces in Mekong 
Delta in 2008 and the implemented solutions)
Ths. Phạm Trương Yến Nhi

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhân lực y tế là nguồn lực quan trọng 

nhất trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng. Nhu cầu đào tạo càng ngày càng 
tăng nhưng khả năng đáp ứng theo nhu cầu của các 
cơ sở đào tạo y dược còn hạn chế. Việc đào tạo nhân 
lực y tế cần đáp ứng yêu cầu về số lượng, đặc biệt là 
đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra. Để đáp ứng 
giữa nhu cầu cán bộ y tế cho vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, chúng tôi thực hiện đề tài. Mục tiêu: 1) Xác định 
số lượng, trình độ, cơ cấu nguồn nhân lực y tế các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long năm 2008; 2) Đánh giá các 
giải pháp nâng cao năng lực đào tạo của Trường Đại 
học Y Dược Cần Thơ đã thực hiện từ năm 2009 đến năm 
2019. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng gồm cán bộ 
y tế công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc 13 tỉnh, 
thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào thời điểm 
tháng 10/2008; giảng viên, cơ sở vật chất, các văn bản 
về các giải pháp của Trường ĐHYDCT giai đoạn 2009 - 
2019. Phương pháp: Mô tả cắt ngang, hồi cứu. Thống 
kê số lượng và trình độ bác sĩ, dược sĩ; số lượng bác sĩ, 
dược sĩ trên 10.000 dân; cơ cấu nguồn nhân lực y tế 
theo tuyến; tỉ lệ số dược sĩ, cử nhân so với bác sĩ ở thời 
điểm năm 2008; thống kê về giảng viên, cơ sở vật chất, 
các chương trình đao tạo từ năm 2009 đến năm 2019 
của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả: Tại thời 
điểm năm 2008, tỉ lệ bác sĩ/ 10.000 dân là 4,81, dược sĩ 
là 0,21; có 0,05 dược sĩ, 0,9 cử nhân điều dưỡng và 0,14 
cử nhân kỹ thuật y học trên 01 bác sĩ. Số bác sĩ làm việc 
tại tuyến tỉnh là 47%, tuyến huyện là 36%, tuyến xã là 
17%; số dược sĩ làm việc ở tuyến tỉnh là 76,5%, tuyến 
huyện là 23%, tuyến xã là 0,5%. Các giải pháp nâng cao 
năng lực đào tạo của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
từ năm 2009 đến năm 2019 đều có tính khả thi cao, các 
tiêu chí về xác định qui mô đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh 
đều đáp ứng các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Kết luận: Tại thời điểm năm 2008, tỉ lệ bác sĩ, đặc biệt 
là tỉ lệ dược sĩ/ 10.000 dân các tỉnh vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long còn thấp. Các giải pháp nâng cao năng 
lực đào tạo của Trường được thực hiện có hiệu quả, đáp 
ứng được qui mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính 
qui hàng năm. 
Từ khóa: Nhân lực y tế, Đồng bằng sông Cửu Long, giải 
pháp.

ABSTRACT
Background: Human resources for health are the 

most important resources in public health examination, 
treatment and care. The demand for training is increasing 
but the ability to meet the needs of medical training 
institutions is limited. The training of health workers 
should meet the requirements of quantity, especially 
quality assurance according to the output standards. In 
order to meet the needs of health workers for the Mekong 
Delta region, we conducted the research. Objectives: (1) 
To determine the number, qualifications and structure of 
health human resources of the provinces in Mekong Delta 
in 2008 and; (2) To evaluate the solutions to improve the 
training capacity of Can Tho University of Medicine and 
Pharmacy from 2009 to 2019. Materials: Health workers 
working in public health facilities in 13 provinces in Mekong 
Delta in October 2008; lecturers, facilities and solutions 
implemented by Can Tho University of Medicine and 
Pharmacy from 2009 to 2019. Methods: A retrospective 
cross-sectional study was conducted to carry out the 
statistics of number and qualifications of medical doctors 
and pharmacists, the number of doctors and pharmacists 
per 10,000 people, structure of health human resources, 
the ratio of pharmacists and bachelors to doctors by the 
time of 2008; statistics on lecturers, facilities, an training 
programs from 2009 to 2019. Results: In 2008, the ratio of 
doctors and pharmacists per 10,000 people was 4.81 and 
0.21, respectively; there were 0.05 pharmacist, 0.9 bachelor 
of nursing and 0.14 bachelor of medical technology per 01 
doctor. The number of doctors working at the provincial 
level was 47%, the district level 36%, and the commune 
level 17%. There were 76.5% of pharmacists working at 
provincial level, 23% at the district level and 0.5% at the 
commune level. The solutions to improve the training 
capacity of Can Tho University of Medicine and Pharmacy 
from 2009 to 2019 were highly feasible, the criteria to 
determine the training scale and the enrollment criteria 
all met the regulations of the Ministry of Education and 
Training. Conclusion: In 2008, the percentage of doctors, 
especially pharmacists per 10,000 people in the Mekong 
Delta provinces was still low. The solutions to improve the 
training capacity of the University had been implemented 
effectively, meeting the training scale and enrollment 
criteria of full-time system every year. 
Keywords: Health human resources, Mekong Delta, 
solution.
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H14.S3.02. Nghiên cứu tình hình nguồn nhân lực y tế trình độ đại học vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long từ năm 2008-2019
(Research on the situation of doctors, pharmacists in the Mekong Delta in the 
period of 2008-2019 and the needs until 2025)
Ts. Nguyễn Minh Phương

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Bác sỹ, dược sỹ là nguồn nhân lực đóng 

vai trò rất quan trọng nhất trong công tác khám chữa 
bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện các giải 
pháp về phát triển nhân lực y tế. Từ năm 2008 Trường 
Đại học Y dược Cần Thơ đã xây dựng đề án đào tạo theo 
địa chỉ sử dụng. Sau hơn 10 năm thực hiện, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ bác sỹ, dược 
sỹ/1 vạn dân vùng ĐBSCL từ 2008-2019 và nhu cầu, khả 
năng đào tạo bác sỹ, dược sỹ đến năm 2025. Đề xuất giải 
pháp để đáp ứng nhu cầu về số lượng, đảm bảo nhu cầu 
về chất lượng bác sỹ, dược sỹ. Đối tượng và Phương 
pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang đã được thực 
hiện từ năm 2008 đến năm 2019, với đối tượng là các 
cán bộ y tế trình độ đại học đang làm việc tại các cơ sở y 
tế vùng ĐBSCL và SV học DS, DS tại Trường; Khảo sát nhu 
cầu BS, DS theo các quyết định hiện hành và đề xuất biện 
pháp thực hiện. Kết quả: Năm 2008, tỷ lệ BS, DS/1 vạn 
dân là 4,81 BS và 0,21 DS. Năm 2014, tỷ lệ này đã tăng 
lên khá lớn là 6,17 và 0,83. Tỷ lệ bác sĩ thấp ở các tỉnh: 
An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, 
Hậu Giang. Đến năm 2019 ước đạt 9,16 BS/1 vạn dân và 
2,1 DS/1 vạn dân. Đến năm 2025 khu vực ĐBSCL sẽ có 
6580 BS và 865 DS tốt nghiệp tại Trường ĐHYD Cần Thơ 
về công tác tại các tỉnh, dự kiến đạt 11,75 BS và 2,24 DS 
trên 1 vạn dân theo NQ 20 NQ-TW. Cần có chính sách đặc 
thù với đối tượng BS khác Y khoa. Kết luận: Tỉ lệ BS, DS 
trên 1 vạn dân năm 2008 là thấp so với mặt bằng chung 
cả nước; nhu cầu đào tạo theo địa chỉ sử dụng các tỉnh 
vẫn cao, Trường ĐHYD Cần Thơ cơ bản đáp ứng nhu cầu 
BS và đáp ứng đủ nhu cầu DS theo NQ 20 NQ-TW dựa 
theo số SV đang học tại Trường về phục vụ cho tỉnh.
Từ khóa: nhân lực y tế, ĐBSCL

ABSTRACT
Background: Doctors and pharmacists are the most 

important human resources in medical examination and 
treatment of community health care, implementing solutions 
on human resource development, since 2008 Can Tho 
University of Medicine and Pharmacy has built a training 
project based on social needs. After more than 10 years of 
implementation, we conducted the project “Research on the 
situation of doctors, pharmacists in the Mekong Delta in the 
period of 2008-2019 and the needs until 2025”. Objectives: 
(1) To determine the ratio of doctors and pharmacists per 
ten thousand people in the Mekong Delta from 2008-2019; 
(2) to determine the needs and ability to train doctors  and 
pharmacists up to 2025; and (3) to propose solutions to meet 
the needs of quantity and ensure the demand for quality of 
doctors and pharmacists. Subjects and methods: The study 
subjects were university-level health workers working in 
health facilities in the Mekong Delta and students studying 
doctors and pharmacists at CanTho University of Medicine 
and Pharmacy. Methods: Statistical survey of doctors 
and pharmacists from 2008 to 2019; survey the needs of 
doctors and pharmacists according to current decisions 
and propose implementation measures. Results: In 2008, 
the ratio of doctors and pharmacists per 10,000 people was 
4.81 and 0.21, respectively. In 2014, the radio of doctors had 
increased significantly to 6.17 doctors and 0.83 pharmacists 
per 10,000 people, the percentage of doctors was low in 
An Giang, Kien Giang, Bac Lieu, Soc Trang, Tien Giang and 
Hau Giang provinces. By 2019, it is estimated to reach 9.16 
doctors 10,000 people and 2.1 pharmacists per ten thousand 
people. By 2025, Mekong Delta region will have 6580 doctors 
and 865 pharmacists graduated from Can Tho University of 
Medicine and Pharmacy to work in the provinces, expected to 
reach 11.75 doctors and 2.24 pharmacists per 10,000 people 
according to Resolution No. 20 NQ-TW. It was necessary to 
have a specific policy for other medical doctors. Conclusions: 
The ratio of doctors and pharmacists per ten thousand 
people in 2008 was low compared to the national average, 
training needs according to social needs in the provinces 
were still high. Can Tho University of Medicine and Pharmacy 
basically met the needs of doctors and fully met the needs of 
pharmacists according to Resolution No. 20 NQ-TW based on 
the number of students studying at the University to serve 
the provinces.
Keywords: Health human resources, Mekong Delta.

H14.S3.03. Nghiên cứu tình hình đào tạo theo địa chỉ sử dụng cho các tỉnh vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2008-2019
Ths. Ngô Phương Thảo

H14.S4.04. Nghiên cứu tình hình nguồn nhân lực y tế trình độ sau đại học vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2008-2019
Ths. Nguyễn Hồng Hà
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H14.S3.O5. Nghiên cứu tình hình đào tạo nhân lực y tế tỉnh Đồng Tháp  
và giải pháp
(Research on the situation of training health human resources in Dong Thap 
Province and solutions)
Ths. Trần Văn Lườm

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Thực hiện Quyết định số 

153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ, Quyết định số 122/QĐ-TTg 
ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị 
quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công 
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân trong tình hình mới; Theo sự chỉ đạo của Tỉnh 
Uỷ, UBND Tỉnh, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp đã 
thực hiện nhiều giải pháp để thu hút và đào tạo 
nguồn nhân lực y tế về số lượng, đảm bảo chất 
lượng. Mục tiêu: 1) Xác định số lượng, trình độ, cơ 
cấu nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Tháp từ năm 
2008 đến năm 2019; 2) Xác định nhu cầu nhân lực 
y tế trình độ đại học, sau đại học từ năm 2020 đến 
năm 2025. Đối tượng nghiên cứu: Các cán bộ y 
tế làm việc tại các cơ sở y tế tỉnh Đồng Tháp từ 
năm 2008 đến tháng 10 năm 2019; các sinh viên 
đang học theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học 
Y Dược Cần Thơ; các cơ sở y tế công lập thuộc 
Tỉnh. Phương pháp: Báo cáo, thống kê nguồn 
nhân lực y tế trong toàn tỉnh, xác định nhu cầu 
theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017. 
Kết quả: Từ năm 2008 đến năm 2019 có 779 sinh 
viên chính qui được đào tạo theo địa chỉ sử dụng, 
trong đó sinh viên Y khoa chiếm 63,5%, ngành 
hiếm 7,4%, Dược học 11,4%; 75% số sinh viên học 
tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Sau khi tốt 
nghiệp có 95,6% số sinh viên về làm việc tại các cơ 
sở y tế của Tỉnh. Số bác sĩ/10.000 dân tăng từ 4,33 
năm 2008 lên 9,55 năm 2019; số dược sĩ/10.000 
dân tăng từ 0,19 năm 2008 lên 3,87 năm 2019. 
Nhu cầu đào tạo trình độ đại học đến năm 2025 là 
520, sau đại học là 408. 
Từ khóa: nhân lực y tế, tỉnh Đồng Tháp

ABSTRACT
Background: Implementation of the Prime 

Minister’s Decision No. 153/2006/QĐ-TTg dated June 
30, 2006 and Decision No. 122/QĐ-TTg dated January 
10, 2013 and the Party Central Committee’s Resolution 
No. 20-NQ/TW dated October 25, 2017 on enhancement 
of citizens’ health protection, improvement, and care 
in new situation. Under the direction of the Provincial 
Party Committee, People’s Committee, Health Sector 
of Dong Thap Province has implemented many 
solutions to attract and train health human resources 
in quantity and quality assurance. Objectives: to (1) 
determine the number, qualifications and structure of 
health human resources in Dong Thap Province from 
2008 to 2019; and (2) to identify the needs for health 
workers at undergraduate and postgraduate levels 
from 2020 to 2025. Materials: Subjects included 
health workers working in health facilities in Dong 
Thap Province from 2008 to October 2019; students 
trained in accordance with Dong Thap’s needs at Can 
Tho University of Medicine and Pharmacy; and public 
health facilities of the province. Methods: Reports 
and statistics of health human resources in the whole 
province were collected and determining the needs 
according to Resolution No. 20-NQ/TW of October 
25, 2017. Results: From 2008 to 2019, there were 
779 students trained according to the needs of Dong 
Thap province, of those medical students accounted 
for 63.5%, rare majors 7.4%, pharmacy 11.4%; 75% 
of students studied at the University of Medicine and 
Pharmacy in Can Tho. After graduation, 95.6% of 
students returned to work in the health facilities of 
Dong Thap. The number of doctors per 10,000 people 
increased from 4.33 in 2008 to 9.55 in 2019 and the 
number of pharmacists per 10,000 people increased 
from 0.19 in 2008 to 3.87 in 2019. Demands for 
undergraduate and postgraduate training by 2025 are 
520 and 408, respectively. 
Keywords: health human resources, Dong Thap 
province.
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H14.S3.06. Nghiên cứu tình hình bác sĩ, dược sĩ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2009-2019 và 
nhu cầu đến năm 2025
(Studying the situation of Doctors and Pharmacists in Bac Lieu Province in the period of 
2008-2019 and the demand until 20125)
 Ds.CK1. Nguyễn Quốc Khải

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho phát 

triển. Từ năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 46 (năm 2005) 
của Bộ Chính trị, Quyết định số 153 (năm 2006) của Thủ tướng 
Chính phủ, đồng thời thực hiện Nghị quyết của tỉnh Bạc Liêu, 
ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện các giải pháp, đặc biệt 
phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo nguồn 
nhân lực y tế về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Mục tiêu:  
1) Xác định tỉ lệ bác sĩ, dược sĩ trên 1 vạn dân tỉnh Bạc Liêu từ 
năm 2008 - 2019; 2) Ước tính nhu cầu nguồn nhân lực y tế đến 
năm 2025. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng gồm các cán bộ 
y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập tỉnh 
Bạc Liêu từ năm 2008 đến tháng 11 năm 2019; các sinh viên 
tỉnh Bạc Liêu được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cử đi học tại 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ năm 2008 đến năm 2019. 
Kết quả: Năm 2008 tỉ lệ bác sĩ là 4,96, dược sĩ là 0,21 trên 1 
vạn dân; đến năm 2019 tỉ lệ bác sĩ là 9,68, dược sĩ là 1,72 trên 1 
vạn dân. Có 86% bác sĩ và 90% dược sĩ được đào tạo từ Trường 
Đại học Y Dược Cần Thơ. Đến năm 2019, 100% số trạm y tế xã, 
phường, thị trấn có bác sĩ làm việc. Dự kiến đến năm 2025 nhu 
cầu bác sĩ là 144, dược sĩ là 30, cử nhân điều dưỡng là 440, nhu 
cầu về bác sĩ, dược sĩ cơ bản được đáp ứng từ nguồn đào tạo tại 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
Từ khóa: bác sĩ, dược sĩ, nhân lực y tế, tỉnh Bạc Liêu

ABSTRACT
Background: Investing in health is investing in development. 

Since 2008, implementing the Resolution No. 46 (2005) of the 
Politburo, Decision No. 153 (2006) of the Prime Minister and at 
the same time implementing the Resolution of Bac Lieu Province, 
the Health Department of Bac Lieu Province has implemented 
solutions, especially coordinate with Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy to train health human resources in quantity and 
quality assurance. Objectives: (1) To determine the percentage of 
doctors and pharmacists per ten thousand people from 2008-2019 
and (2) To estimate the need for health human resources by 2025. 
Materials: The study subjects included health workers working in 
public and non-public healthcare facilities in Bac Lieu Province from 
2008 to 2019 and Bac Lieu province’s students were sent to Can Tho 
University of Medicine and Pharmacy by the People’s Committee of 
Bac Lieu Province from 2008 to 2019. We surveyed and listed the 
number of doctors and pharmacists working from 2008 to 2019. 
Results: In 2008, the ratio of doctors and pharmacists was 4.96 and 
0.21 per ten thousand, respectively; in 2019, the ratio of doctors 
and pharmacists was 9.68 and 1.72. 86% of doctors and 90% of 
pharmacists trained from Can Tho University of Medicine and 
Pharmacy returned to Bac Lieu Province to work. In 2019, 100% of 
commune, ward and town health stations has doctors. It is expected 
that by 2025 the demand for doctors will be 144, pharmacists will 
be 30, bachelor of nursing will be 440 and the basic demand for 
doctors and pharmacists is met by the human resources trained at 
Can Tho University of Medicine and Pharmacy. 
Keywords: doctors, pharmacists, health human resource, Bac Lieu 
province.

H14.S3.07. Nghiên cứu tình hình đào tạo nhân lực y tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2008-
2019, nhu cầu đào tạo đến năm 2025
(Study on the situation of training health human resources in Kien Giang Province from 
2008 – 2019 and the training needs until 2025)
Ths. Đỗ Thiện Tùng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Thực hiện các giải pháp về phát triển nhân lực y tế 

theo Nghị quyết số 46-NQ/TW năm 2005; Quyết định số 153/2006/
QĐ-TTg năm 2006, đến năm 2010 có 7 bác sĩ, 1 dược sĩ và đến năm 
2020 có 8 bác sĩ, 2 - 2,5 dược sĩ trên 10.000 dân; ngành Y tế tỉnh 
Kiên Giang đã quan tâm đào tạo nhân lực y tế đủ số lượng, đảm 
bảo chất lượng. Mục tiêu: 1) Xác định số bác sĩ, dược sĩ trên 10.000 
dân từ năm 2008 - 2019 của tỉnh Kiên Giang; 2) Xác định nhu cầu 
đào tạo nguồn nhân lực y tế đến năm 2025. Đối tượng nghiên 
cứu: Đối tượng gồm cán bộ y tế làm việc tại các cơ sở y tế tỉnh Kiên 
Giang năm 2008 - 2019. Phương pháp: Điều tra thống kê nhân 
lực y tế giai đoạn 2008 – 2019 theo Nghị quyết số 46 (năm 2005), 
Quyết định số 153 (năm 2006), xác định nhu cầu theo Nghị quyết 
20 (năm 2017). Kết quả: Số bác sĩ, dược sĩ tại tỉnh Kiên Giang tăng 
khá nhanh từ 2008 -2019; Đến năm 2019 có 7,53 bác sĩ và 1,39 
dược sĩ trên 1 vạn dân; Số bác sĩ, dược sĩ sau đại học năm 2018 là 
275, đến năm 2019 là 585, tăng gấp 2,2 lần. Nhu cầu đào tạo đến 
năm 2025: bác sĩ là 931, trong đó BS Y khoa là 492, ngành hiếm là 
213, Y học cổ truyền là 115; dược sĩ là 166. Nhu cầu đào tạo sau đại 
học là 432 trong đó chuyên khoa cấp 1 là 194. 
Từ khóa: Đào tạo, nhân lực y tế, Kiên Giang

ABSTRACT
Background: Implement solutions for human resource 

development under Resolution No. 46-NQ/TW in 2005; Decision 
No. 153/2006 / QD-TTg in 2006, there were 7 doctors and 1 
pharmacist per 10,000 people by 2010; and there are 8 doctors 
and 2-2.5 pharmacists per 10,000 people by 2020. The health 
sector of Kien Giang Province has paid attention to training health 
workers in sufficient quantity and quality assurance. Objecives: (1) 
To determine the number of doctors and pharmacists per 10,000 
people from 2008-2019 in Kien Giang province; and (2) To identify 
the need for training human resources for health by 2025. Materials 
and methods: Subjects included health workers working in medical 
facilities in Kien Giang province in 2008-2019. We conducted a 
survey of health human resources statistics for the period of 2008-
2019 according to Resolution No. 46 (2005) and Decision No. 153 
(2006) and identified needs under Resolution 20 (2017). Results: 
The number of doctors and pharmacists in Kien Giang Province 
increased rapidly in the period of 2008-2019; by 2019, there were 
7.53 doctors and 1.39 pharmacists per 10,000 people; the number 
of postgraduate doctors and pharmacists in 2008 was 275, and in 
2019 was 585, an increase of 2.2 times. Training demands by 2025 
are: 931 doctors, of those medical doctors is 492, rare majors are 
213, traditional medicine is 115, and pharmacist is 166. The need for 
postgraduate training is 432, of which specialists’ level I were 194. 
Keywords: Training, health human resources, Kien Giang
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H14.S3.08. Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực bác sĩ, dược sĩ tỉnh Cà Mau 
giai đoạn 2008-2019 và định hướng đào tạo đến năm 2025.
(Study on the situation of human resources of Doctors and Pharmacists of Ca Mau 
Province from 2008-2019 and training orientations to 2025)
Bs.CKII. Trần Hiến Khóa

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Cán bộ y tế đặc biệt là bác sĩ, dược sĩ 

là nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trong công tác 
khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Thực hiện các giải pháp về phát triển hệ thống y tế Việt 
giai đoạn đến 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, đồng thời 
thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong đào tạo nguồn nhân 
lực y tế về số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý 
cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng cho các tuyến. Sở Y tế Cà Mau đã triển khai 
thực hiện đào tạo nguồn nhân lực y tế tại các trường 
đào tạo khối ngành sức khỏe, đặc biệt Trường Đại học 
Y Dược Cần Thơ, theo địa chỉ sử dụng. Mục tiêu: 1) Xác 
định số bác sĩ, dược sĩ trên 10.000 dân tỉnh Cà Mau từ 
2008 - 2019; 2) Xác định nhu cầu nguồn lực y tế đến năm 
2025. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng gồm cán bộ y 
tế trình độ đại học làm việc tại các cơ sở y tế của tỉnh. 
Phương pháp: Khảo sát, thống kê số bác sĩ, dược sĩ từ 
năm 2008 đến năm 2019; Khảo sát nhu cầu bác sĩ, dược 
sĩ theo Quyết định số 153 năm 2006 và Quyết định số 
122 năm 2013], Nghị quyết số 20-NQ/TW. Kết quả: Năm 
2008, số bác sĩ, dược sĩ/ 10.000 dân là 4,76 bác sĩ và 0,21 
dược sĩ. Năm 2019 tỷ lệ BS/ 10.000 dân của Cà Mau là 
11,2 và dược sĩ là 2,02. 80,5% số bác sĩ, dược sĩ làm việc 
tại Cà Mau tốt nghiệp từ Trường Đại học Y Dược Cần 
Thơ. 73,3% số xã có bác sĩ chuyên khoa I Y học gia đình. 
Đến năm 2025 nhu cầu cần là 558 BS, 60 DS và 613 BS, 
DS sau đại học. Kết luận: Năm 2019 số bác sĩ trên 10.000 
dân là 11,2, số dược sĩ trên 10.000 dân 2,02; đạt và vượt 
chỉ tiêu theo Quyết định 122 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ. Nhu cầu đến năm 2025 tỉnh Cà Mau cần trung 
bình hàng năm 93 bác sĩ và 10 dược sĩ.: 
Từ khóa: nguồn nhân lực y tế, tỉnh Cà Mau.

ABSTRACT
Background: Health workers, especially doctors and 

pharmacists, are human resources that play an important role 
in the work of medical examination, treatment and healthcare 
for the people. Implement solutions for Vietnam’s health 
system development in the period to 2010 and vision to 2020; 
at the same time implementing the direction of the Provincial 
Party Committee, People’s Council and People’s Committee of 
Ca Mau province in training human resources for health in 
quantity, quality assurance, reasonable structure for medical 
examination and treatment activities, medical treatment, 
community health care for all levels. Health Department of Ca 
Mau province has implemented training of human resources 
for health sector at training universities, especially Can 
Tho University of Medicine and Pharmacy, according to the 
province’s needs. Objectives: 1) To determine the number 
of doctors and pharmacists per 10,000 people in Ca Mau 
province from 2008 to 2019; 2) To determine the demands 
for medical resources to the year 2025. Materials: Subjects 
included health workers with university degrees working at 
the province and Mekong Delta health facilities. Methods: 
Statistical survey of doctors and pharmacists from 2008 to 
2019; Survey the needs of doctors and pharmacists according 
to Decision No.153 in 2006 and Decision No.122 in 2013, 
Resolution No. 20-NQ/TW. Results: In 2008, the number of 
doctors and pharmacists per 10,000 people was 4.76 and 
0.21, respectively. In 2019, the ratio of doctors per 10,000 
people of Ca Mau province increased to 11.2 and 2.02 with 
pharmacists. 80.5% of the doctors and pharmacists working 
in Ca Mau graduated from Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy. 73,3% of the communes and wards has family 
doctors. To 2025 the province’s need includes 558 doctors, 60 
pharmacists and 613 postgraduate doctors and pharmacists. 
Conclusion: In 2019 the number of doctors per 10,000 
people was 11.2, the number of pharmacists per 10,000 
people was 2.02, meeting the planned figures according to 
the Decision No.122 in 2013 of the Prime Minister. Training 
needs of Ca Mau province until 2025 are 93 doctors and 10 
pharmacists in yearly average.
Keywords: Health human resources, Ca Mau province.

H14.S3.09. Nghiên cứu tình hình đào tạo bác sĩ Y học gia đình tại các tỉnh vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2019 và nhu cầu đến năm 2025
Ths. Thái Thị Ngọc Thúy
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H14.S3.10. Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hiếm 
theo Quyết định 319/QĐ-TTg cho vùng Tây Nam Bộ đến năm 2025
(Eality and needs for human resources in rare field on decision 319/QĐ-TTg in South West 
region towards 2025)
Ths. Phạm Kiều Anh Thơ

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Hiện nay trong lĩnh vực y tế bắt đầu xuất hiện 

những khó khăn trong việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, 
trong khi đó vẫn còn tồn tại sự thiếu hụt các bác sỹ thuộc 5 
chuyên ngành hiếm theo QĐ 319/TTg. Mục tiêu: Xác định số 
lượng, cơ cấu, trình độ nhân lực bác sỹ chuyên ngành hiếm 
các tỉnh khu vực ĐBSCL và xác định nhu cầu đào tạo Bác sỹ đa 
khoa tạo nguồn nhân lực cho 5 chuyên ngành hiếm đến năm 
2025. Đối tượng nghiên cứu: các bác sỹ đang công tác thuộc 
lĩnh vực ngành hiếm thuộc 13 tỉnh vùng Tây Nam Bộ. Các sinh 
viên đang học bác sỹ đa khoa tạo nguồn cho 5 ngành hiếm tại 
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Phương pháp nghiên cứu: cắt 
ngang mô tả. Kết quả: Toàn vùng có 758 nhân viên y tế đang 
công tác tại các chuyên ngành hiếm, trong đó số bác sỹ là 434, 
trình độ sau đại học là 199 bác sỹ. Nhu cầu thành lập mới đến 
năm 2025 là 78 Bệnh viện, Trung tâm, Khoa trực thuộc bệnh 
viện tỉnh hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành hiếm. Nhu 
cầu đào tạo các chuyên ngành hiếm trình độ ĐH đến 2025 là 
1518 bác sỹ, nhu cầu đào tạo định hướng là 1929 BS, BS.CKI là 
1110 BS, BS.CKII là 396 BS, nhu cầu đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ là 
366, trong đó thạc sỹ là 297, tiến sỹ là 69. 
Từ khóa: nhân lực y tế ngành hiếm, nhu cầu đào tạo ngành hiếm

ABSTRACT
Background: At present, there is a difficulty in finding a 

job in health field after graduating, while there is a shortage 
of doctor in five rare fields on decision no. 319/QĐ-TTg. Every 
year, the number of students trained by contracts meets 
partly need in locality. Objectives: Determine the amount, 
mechanism, education level of doctors in rare fields in Mekong 
Delta and define the need for training General Doctor in rare 
fields towards 2025. Materials: Doctors work in rare fields 
in 13 South-West provinces. Students are being trained in five 
rare fields at Can Tho University of Medicine and Pharmacy. 
Methods: Analytical cross-sectional descriptive study. 
Results: There are 758 medical staffs working in rare fields 
in whole region, including 434 doctors, 199 doctors of post-
graduate. The need for new organizations towards 2025 is 78 
provincial hospitals, centers, departments in rare fields. The 
demand for graduate training towards 2025 is 1518 doctors, 
for orientation training is 1929 doctors, 1110 specialist I,  
396 specialists II, for MD. and PhD. Is 366, including 297 MD., 
69 PhD. 
Keywords: Health human in rare field, the need for training 
the rare major

H14.S3.11. Nghiên cứu tình hình đào tạo liên tục cán bộ ngành y tế các tỉnh vùng  
Đồng bằng sông Cửu Long năm 2008-2019
(A study on the situation of continuing medical education for health service staff
in Mekong Delta region from 2008 to 2019)
Ths. Phan Thị Luyện

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Một trong những nội dung quan trọng trong 

công tác xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế đó 
chính là hoạt động đào tạo liên tục (ĐTLT). Với sứ mạng đào 
tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 
(ĐBSCL), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYDCT) đã tích 
cực xây dựng và triển khai các chương trình ĐTLT phục vụ nhu 
cầu cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế trong khu vực. 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tình hình xây dựng và triển 
khai các chương trình ĐTLT tại Trường ĐHYDCT và tình hình 
ĐTLT cán bộ ngành y tế các tỉnh/thành phố ĐBSCL giai đoạn 
2008 – 2019. Đối tượng nghiên cứu: Học viên công tác tại khu 
vực ĐBSCL tham gia các khóa ĐTLT do Trường ĐHYDCT tổ chức 
giai đoạn 2008 – 2019. Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang, mô tả. 
Kết quả: Tính đến thời điểm hiện tại, số chương trình ĐTLT tăng 
gấp 3 lần so với năm 2008 (51/17). Trong giai đoạn này, toàn 
vùng có tổng số 9.193 lượt học viên tham gia các khóa đào tạo 
liên tục do Trường ĐHYDCT tổ chức, trong đó 34,8% lượt học 
viên tham gia khối chương trình quản lý, 43,7% tham gia khối 
cận lâm sàng và 21,5% tham gia khối lâm sàng. 
Từ khóa: đào tạo liên tục, nhân lực y tế, ĐBSCL

ABSTRACT
Background: One of the most important tasks in 

strengthening and training health service staff is continuing 
medical education (CME). Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy (CTUMP) with the mission of training health 
service staff for Mekong delta region has paid much attention 
to develop and carry out CME programs and courses to 
satisfy the needs of updating knowledge for health service 
staff in the region. Objectives: To evaluate the situation of 
developing and carrying out CME programs at CTUMP and 
the situation of CME for health service staff in Mekong delta 
region who participated in CME courses by CTUMP during 
the time 2008 – 2019. Materials: the trainees in Mekong 
delta region who participated in CME courses by CTUMP 
during the time 2008 – 2019. Methods: a cross sectional, 
descriptive study. Results: Up to present, the number of CME 
programs increases 3 times compared with those of 2008 
(51/17). During this time, there were 9,193 turns of trainees 
in the region joining in CME courses by CTUMP, of which 
34,8% taking management courses, 43,7% participating in 
subclinical courses and 21.5% joining in clinical courses. 
Keywords: continuing medical education (CME), health 
service staff, Mekong delta
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H14.S3.12. Nghiên cứu hiệu quả của việc tự học tại đơn vị Huấn luyện kỹ năng 
và phân tích các nguồn lực cần có để đáp ứng cách thức tự học
( Relationship between self-study organization in Pre- clinical practice and 
learning result of students at Can Tho University of Medicine and Pharmacy)
Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Việc tự học sau các giờ học kỹ năng tiền 

lâm sàng đóng vai trò quan trọng giúp sinh viên rèn luyện 
thành thạo các kỹ năng Y khoa. Mỗi sinh viên phải có ít 
nhất 02 buổi tự học tại phòng tự học trong một học phần 
(2 tín chỉ) và đánh giá việc tự học qua thực hiện các bài 
tập kỹ năng được ghi lại thành các video clip. Các buổi 
tự học có sự hỗ trợ, giám sát của cán bộ phục vụ giảng 
dạy. Cách thức tổ chức tự học này đã cho thấy tác động 
tích cực lên kết quả học tập và hình thành năng lực lâm 
sàng cho người học. Mục tiêu: Xác định mối liên hệ giữa 
hoạt động tự học và hiệu quả đầu ra trong thực hành kỹ 
năng Tiền lâm sàng I của sinh viên tại đơn vị Huấn luyện 
kỹ năng.  Phương pháp: Nghiên cứu lý luận, phân tích 
tài liệu và can thiệp, kết hợp nghiên cứu định lượng và 
định tính, với 71 sinh viên thuộc nhóm thực nghiệm và 
75 sinh viên thuộc nhóm đối chứng trong đó nhóm thực 
nghiệm là nhóm chỉ tự học tại nhà; nhóm đối chứng là 
nhóm sẽ tham gia tự học tại Huấn luyện kỹ năng, được 
trang bị đầy đủ dụng cụ và được đánh giá sản phẩm tự 
học (video clip). Kết quả: Đầu vào: không có sự khác biệt 
về điểm trung bình điểm thi đầu vào đại học giữa hai 
nhóm: nhóm thực nghiệm 19,9 ± 7,82 và nhóm đối chứng 
21,2 ± 7,03 (p = 0,305). Đầu ra: Ngay sau khi can thiệp, 
trung bình điểm thi kết thúc Học phần Tiền lâm sàng I, 
điểm học phần Tiền lâm sàng I của nhóm thực nghiệm 
lần lượt là 5,98 ± 0,98, 6,81 ± 0,71; thấp hơn nhóm đối 
chứng, lần lượt là 7,22 ± 0,54, 7,67 ± 0,38 (p < 0,001); sau 
tác động nghiên cứu 6 tháng, trung bình điểm của học 
phần Điều dưỡng cơ bản của nhóm thực nghiệm 8,47 ± 
0,77; thấp hơn nhóm đối chứng 8,78 ± 0,54 (p = 0,007). 
Kết luận: Qua so sánh các dạng điểm trung bình trước 
can thiệp, ngay sau khi can thiệp và sau can thiệp đã cho 
thấy tác động tích cực của tự học lên kết quả học tập và 
hình thành năng lực lâm sàng cho người học.
Từ khóa: Tự học, tiền lâm sàng.

ABSTRACT
Background:  Self-studying in learning preclinical 

skills take an important role in helping students to 
master medical skills. Each student must have at 
least 02 self-study sessions in the self-study room in 
a module (2 credits) and evaluate the self-studying 
through recording videos of practicing skills exercises. 
Self-study sessions are supported and supervised by 
service staff. Self-studying has shown an efficient impact 
on learning outcomes and building clinical capacity for 
students. Objectives: This study aims to determine the 
relationship between self-study and efficient output in 
the practice of pre-clinical in module I of students at 
Skillslab. Materials and methods: Document analysis, 
intervention methods with quantitative and qualitative 
research. There were 71 students in the experimental 
group and 75 students in the control group in which 
the experimental group self-studied at home; the 
control group participated in self-study activities of 
Skillslab, was fully equipped with learning facilities 
and evaluated by self-study assignments (video clip). 
Results: Input: there was no difference in entrance 
exam scores: experimental group 19.9 ± 7.82 and 
control group 21.2 ± 7.03 (p=0.305). Output: after the 
intervention, the average test score of OSCE and module 
on the experimental group was 5.98 ± 0.98, 6.81 ± 0.71, 
lower than those on the control group: 7.22 ± 0.54, 
7.67 ± 0.38 (p <0.001). After the 6-month research, 
the average test score of the basic nursing module 
on experimental group was 8.47 ± 0.77; lower than 
this on the control group by 8.78 ± 0.54 (p = 0.007). 
Conclusion: By comparing different types of average 
scores before the intervention, immediately after the 
intervention and after the intervention, it has shown 
the efficient impact of self-study on learning outcomes 
and forming clinical capacity for learners.
Keywords: self-study, pre-clinical
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H14.S3.13. Đánh giá hiệu quả đổi mới phương pháp thi kết thúc học phần tại 
trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Ths. Trần Trương Ngọc Bích

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đổi mới phương pháp đánh giá kết 

quả học phần cho phù hợp với đặc thù ngành nghề đào 
tạo, phù hợp với chuẩn đầu ra và sự phát triển của nhà 
trường đã góp phần nâng cao tính giá trị của kết quả 
lượng giá. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ bắt đầu 
thí điểm đổi mới phương pháp thi kết thúc học phần 
từ năm 2010 và luôn cải tiến quy trình cho phù hợp 
với thực tiễn, đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu nhất. Mục 
tiêu nghiên cứu: Khảo sát tình hình, nhu cầu đổi mới 
phương pháp thi kết thúc học phần lý thuyết và đánh 
giá hiệu quả thực hiện đổi mới phương pháp thi kết 
thúc học phần lý thuyết của sinh viên Trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các học 
phần của 06 khoa và sinh viên của 08 ngành đào tạo 
thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tham gia các 
kỳ thi kết thúc học phần từ năm 2012 đến năm 2019. 
Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang; thiết kế bộ câu 
hỏi khảo sát trực tiếp và trực tuyến. Kết quả: Số lượng 
các học phần chuyển sang hình thức thi chạy trạm ngày 
càng nhiều bao phủ tất cả học phần khối kiến thức cơ 
bản, cơ sở ngành và chuyên ngành. Tỉ lệ sinh viên hài 
lòng hoặc rất hài lòng về hình thức thi chạy trạm ngày 
càng tang, được trên 80% sinh viên đánh giá cao về 
tính chính xác, phân loại tốt, đo lường được năng lực 
nghề nghiệp và chuẩn đầu ra của học phần. Thi chạy 
trạm đã tiết kiệm được ít nhất 75% chi phí sao in đề thi.  
Kết luận: Đổi mới phương pháp thi lý thuyết từ hình 
thức trắc nghiệm truyền thống sang hình thức chạy 
trạm ngày càng được nhiều bộ môn áp dụng, là sự lựa 
chọn hàng đầu của các học phần đào tạo thuộc khoa Y. 
Thi lý thuyết bằng hình thức chạy trạm không những 
mang lại lợi ích về kinh tế mà còn đảm bảo tính hiệu quả 
trong đánh giá năng lực người học.
Từ khóa: Đổi mới phương pháp thi, thi chạy trạm

ABSTRACT
Background: Innovating the method of assessing 

the learning outcomes to suit the industry-specific 
characteristics, the output standards and the 
development of the university, contributing to raising 
the value of the evaluation results. Can Tho University 
of Medecine and Pharmacy has begun a pilot innovation 
of testing method to end the module in 2010 and 
always improving the process to suil all classroom, 
ensuring the best performance. Objective: Surveying 
the situation of innovate the testing method to end the 
theoretical module and evaluate the effectiveness of the 
implementation of the new methodology test to finish 
the theoretical module of students of Can Tho University 
of Medecine and Pharmacy. Materials and methods: 
The modules of six departments and the students of 08 
fields at Can Tho University of Medecine and Pharmacy 
participated in the exams of theoretical completion 
from 2012 to 2019, researching design: analytical 
cross-sectional descriptive study. Results: More and 
more modules have been appplying station rotation for 
theoritical exams, including basic knowledge, industry 
and specialization. The percentage of students who 
are satisfied or very satisfied with station rotation 
is increasing. More than 80% of students highly 
appreciate the accuracy, good classification, measuring 
occupational competence and output standards of 
the modul. Conclusion: The innovation of theoretical 
exam methods from traditional multiple-choice form 
to stations rotation is increasingly appplied by many 
departments, is the top choice for medical courses. The 
station rotation for theoritical exams not only brings 
economic benefits but also ensures the effectiveness in 
assessing students’ competencies
Keywords: Innovate exam methods, station rotation.
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H14.PP.01. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức tự học tiền lâm sàng. 
Ths. Bùi Công Minh

H14.PP.02. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý thi kết thúc 
học phần tiền lâm sàng. 
Ths. Trần Lê Công Trứ

H14.PP.03. Sử dụng tiện ích google form trong xây dựng sổ đầu bài điện tử và 
đăng ký thay đổi lịch học trực tuyến tại đơn vị huấn luyện kỹ năng
Ths. Đặng Thanh Hồng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Công tác quản lý giảng dạy huấn luyện kỹ năng thực hiện chặt chẽ từ năm 1996 đến nay. Do nhu cầu 
nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, năm học 2018 đơn vị tiến hành thực hiện sáng kiến sử dụng các tiện ích 
google form trong xây dựng sổ đầu bài điện tử và đăng ký thay đổi lịch học trực tuyến tại đơn vị huấn luyện kỹ năng. 
Mục tiêu: (1) Quản lý tình hình sinh viên học tập: sĩ số lớp học, tình hình sinh viên đi trễ, học bù; (2) Đăng ký thay 
đổi lịch học trực tuyến; (3) Đánh giá và chấm điểm kiểm tra thường xuyên; (4) Quản lý tình hình giảng dạy, tiến độ, 
giờ giảng. Đối tượng: Giảng viên và sinh viên năm học 2018-2019. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng công cụ 
google forms; Giảng viên và sinh viên điền thông tin theo form được thiết kế. Kết luận: Với các tiện ích của google 
form, đơn vị thiết kế các mẫu xác nhận, cho điểm trực tuyến, giúp thuận lợi cho trích xuất dữ liệu đánh giá toàn bộ 
khóa học, điểm thường xuyên của toàn bộ sinh viên. Khắc phục được mất mát và phức tạp của công tác lưu trữ sổ 
đầu bài bằng giấy trước đây.
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Hội trường 15: ĐIỀU DƯỠNG VỚI XU HƯỚNG HỘI NHẬP
Hall 15 (H15.): NURSING WITH INTEGRATION TRENDS

Địa điểm: Hội trường Điều dưỡng
Location: Nursing Hall

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “ĐIỀU DƯỠNG VỚI XU THẾ HỘI NHẬP”
SESSION 1 (S1.): CME “NURSING WITH INTEGRATION TRENDS” 
Chủ tọa/Chairmen: Prof. Yvonne Osborn, PhD; Maitra Kinsuk, PhD

PHIÊN 2: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “ĐIỀU DƯỠNG VỚI XU THẾ HỘI NHẬP”
SESSION 2 (S2.): CME “NURSING WITH INTEGRATION TRENDS”
Chủ tọa/Chairmen: Assoc.Prof. Tran Do Hung, PhD; Prof. Claudia Claes, PhD; Marc Dhaeze, MSc

H15.S1.O1. Pharmacological & Polypharmacuetical Considerations for Older 
Adult Patient Populations.
Miranda Hawks, PhD

ABSTRACT
Older adult patient populations experience increased medication risks when compared with adult patient 
populations. Pathophysiological changes occur with increased age above 65 years in older adult patient 
populations. Such pathophysiological changes include, but are not limited to, decreased cardiac, respiratory, 
neurological, and gastrointestinal functioning that increase the incidence of medication nonadherence and 
adverse effects in older adults. During this presentation, the pathophysiological changes that occur in older 
adult patients will be reviewed. Additionally, an overview of the concept of polypharmacy will be provided. The 
quantity of medications that an older adult patient is prescribed or uses at home from pharmacies increases the 
risk that the older adult patient will experience adverse effects and not adhere to their prescribed medication.  
The nursing interventions to prevent negative patient outcomes associated with polypharmacy will be examined.

H15.S1.O2. The what why and how of saving B.R.A.I.N.S
Susan Romkema, PhD

ABSTRACT
Problem:  The Stroke Center’s current stroke education delivery methods for hospitalized patients needed 
updating with increased patient and family involvement. Setting: 447-bed acute care teaching hospital and 
designated Primary Stroke Center. Methods:  An interprofessional team who volunteered to review the problem 
and identify solutions included Stroke Unit clinical nurses, representatives from Rehabilitation, dietary, case 
management, social services, pharmacy, medical staff and nursing management. They evaluated patient needs, 
the literature and available materials. Innovation: The team designed an admission to discharge patient 
education book, obtained several non-branded high quality, brief videos to be delivered via iPads and sought 
various Councils’ approval. The iPads were purchased and the videos uploaded. The acronym BRAINS represent 
the modifiable stroke risk factors:  Blood pressure, Reduce cholesterol, Anticoagulation for atrial fibrillation, 
Increase activity, No smoking (drugs/alcohol), and Sugar control for diabetics, and Sleep apnea.  The entire 
hospital embraced the concept. Based on patient and family feedback, a ‘Save BRAINS’ discharge instruction sheet 
was created with a magnet, stating the American Stroke Association’s FAST acronym for signs and symptoms. 
Currently the patient selects approved education options from a menu. A written patient contract is reviewed 
and signed during a bedside interprofessional care conference. A copy is placed in the chart and another is faxed 
to the stroke clinic. The patient receives the original to take to their neurologist appointment for reinforcement. 
Conclusions: Patient teaching is up to date with the latest evidence based stroke care guidelines and can be 
revised whenever needed to keep up with any changes. Patients and families are actively involved in their risk 
factor management. The risk factor management plan is a “mutual agreement” between the patient and family 
and the health care providers. Education is an active 2 sided activity rather than passive and one sided.
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H15.S1.O3. Pediatric pressure injuries.
Charleen Singh, PhD
ABSTRACT
Pressure injuries acquired in children’s hospitals negatively affect the child by causing pain, disfigurement, and 
death. Hospitals face increased cost and liability related to pressure injuries. It is unclear how best to prevent 
pressure injuries throughout children’s hospitals. Specifically, there is limited knowledge on the relationship 
between a nursing intervention bundle to decrease pressure injury rates across children’s hospitals. The purpose 
of this retrospective study was to explore five nursing interventions: device rotation, moisture management, 
positioning, skin assessment, and support surface influence on pressure injury rates. The two research questions 
asked were: Does implementation of a pediatric pressure injury prevention bundle reduce pressure injury rates 
in children’s hospital over time? The second was: Does 1 intervention have a greater impact than another does in 
the bundle? Benoit and Mion’s model for pressure injury development and the continuous quality improvement 
model served as the conceptual framework for this study. Data from Solutions for Patient Safety were analyzed 
using Pearson correlation to determine what, if any relationships exist between nursing interventions and 
pressure injury rates for hospitalized children. The findings indicated a significant inverse relationship with 
bundle implementation and rates with a 57% reduction in pressure injuries over five years across 99 children’s 
hospitals. The impact of the bundle over an intervention was inconclusive due to the sample size of 76 children’s 
hospitals. Future research opportunities include further exploration of nursing interventions on outcomes. 
Positive social implications include preventing pressure injuries, contributing to evidence based practice and 
decreasing health care costs. 

H15.S1.O4.  Early cardiac intervention saves life.
Susan Veldey, M.Sc
ABSTRACT
With cardiovascular disease as the number one cause of death globally, immediate CPR (Cardiopulmonary 
Resuscitation) can double or triple patient survival rates. This presentation provides an overview of the education 
and certifications that are available for community members and nurses to enable them to respond to cardiac 
arrests.

H15.S1.O5. Quality in action-case review: bringing pressure ulcer rates to zero in 
the padiatric cardiovascular intensive care unit.
Lee Thorpe. MSc
H15.S1.O6. Evidence-Based Practice or Practice-Based Evidence-which one is 
better to build effectiveness ground up in health care professions?
Maitra Kinsuk, PhD
ABSTRACT
Nurses and Health Care Practitioners need to learn how to address practical questions about risks, benefits, and 
costs of interventions as well as effectiveness of the treatment plan and intended outcome. For examples one 
may ask, with limited clinical resources, what are the best interventions to use for specific type of patients? In 
healthcare, Evidence Based Practice (RCT) with randomized controlled trials (RCTs) is often considered to be 
the highest level of evidence and dominates curricula and practice. In the US, Practice Based Evidence (PBE) 
is emerging. PBE is another way to improve real-world everyday clinical practice. The most important aspect 
of PBE is that this design does not disturb the normal therapeutic process rather collects data in minute detail 
from therapists and patient interactions over several encounters. The data are collected in a research based 
capture form that is developed by nurses, students, therapists, and patients for a particular setting. Therefore, 
data collection can also be done by nursing students in their clinical placements. The data are then analyzed in 
multi-directional format to find out better treatment option for specific type of patients. The PBE design includes 
culture and context in its delivery. In this lecture PBE will be introduced and compared to EBP using clinical 
and educational examples. Participants will then discuss in small groups the advantages and disadvantages of 
this design in the Vietnamese context from educational, practice and client perspectives. The outcome of the 
workshop is that participants are able to make an informed decision whether or not they want to consider PBE to 
be incorporated in their curricula and practice. Furthermore, this workshop may be the start of an Asian network 
of interested educators who want to discuss PBE further and exchange experiences.
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H15.S1.O7. Barriers to medication adherence in older adults with hypertension: 
a qualitative study.
Lưu Thị Thủy, PhD

ABSTRACT
Introduction: Controlling hypertension in older adults is still challenging in many countries, including Vietnam. 
Not taking medication as prescribed has been evidenced as the main cause of uncontrolled high blood pressure. 
Purpose: The aim of this qualitative study was to explore barriers to medication adherence among older adults 
with hypertension in Vietnam. Methods: Fifteen older adults having a low level of adherence to medication 
were purposively recruited from three hospitals located in Da Nang city to be in-depth interviewed to explain 
the barriers to their adherence. The interviews were conducted using the semi-structured interview guide 
which was developed based on a deep literature review and validated by three experts. All the interviews were 
audio-recorded and then transcribed verbatim in Vietnamese. The transcribed interviews were translated from 
Vietnamese to English before processing data analysis. Content analysis was applied to analyze the transcripts so 
as to find the barriers to medication adherence. Main findings: The main barrier to medication adherence was 
a misunderstanding of hypertension and medication. Most of the participants did not take their medication as 
prescribed because of having no symptom of hypertension, medication side effects, beliefs in herbal and natural 
remedies, and doubts about medication efficacy. Other important barriers included forgetfulness, insufficient 
instruction on hypertension control and medication use from healthcare providers, and long-distance from 
home to the hospital. Conclusions and recommendations: Most barriers to medication adherence relate to 
the participants’ perceptions of hypertension and medication as well as communication between healthcare 
providers and patients. The findings could be useful for the development of adherence-enhancing interventions 
in which healthcare providers should improve their communication skills to provide their patients with more 
instructions on hypertension control and medication use.

H15.S1.O8. Prise en charge des patients en France au CHP. [in French]
Ms. Beatrice Melet, Ms. Josiane Cherbonne

H15.S2.O1. Quality of Life in the Field of Disabilities, moving forward from Deficit 
Thinking to Supports.
Prof. Claudia Claes, PhD

ABSTRACT
There are three theoretical constructs that have significantly impacted the delivery of services and supports 
of persons with disabilities in Western countries. The first one is a social-ecological approach of disability, the 
second one is the supports paradigm and the third one is the concept of quality of life. These three constructs 
are closely interrelated and provide new perspectives on the supports of people with a disability. Together those 
three constructs force us to move from a deficit approach to an outcome based quality of life perspective in the 
support of people with disabilities. This quality of life perspective is in line with the UN Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities (UNCRPD). Critical indicators are on the micro, meso and macro level are discussed.
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H15.S2.02. Future Challenges for Nursing Education and Nursing.
Marc Dhaeze, M.Sc

ABSTRACT
Since the last decade there have been several reforms concerning nursing education in Europe, especially different 
processes attempting to harmonize it. The health workforce as cornerstone of health systems, and particularly 
nurses, is central to health system performance and to population health, and is critical to quality of care and 
patient safety. In 1999, European Ministers of Education agreed in Bologna (Italy) to construct a European higher 
education area for adapting high education and research in Europe to the changing needs of society and advances 
in scientific knowledge.  Implementation of the Bologna agreement has had significant influence on education in 
general and specifically on nursing education in Europe. All European countries need to prepare their nurses to 
effectively respond to major socio-demographic changes. One consequence of future demographic developments 
is that the number of elderly persons (aged 65 or over) in EU-28 is forecast to increase by 57% between 2015 
and 2080; during this period the share of elderly in the total population is projected to increase from 18.9% in 
2015 to 29.1% by 2080. The ageing of the EU’s population is likely to result in considerable demands for a range 
of new services, as an increasing proportion of the population becomes frail and suffers from declining physical 
(multi-morbidity and chronic diseases) and mental health. European healthcare systems will therefor need to 
anticipate future skills requirements for health professionals, in particular nurses, so these may be matched 
against the demands of an increasingly aged society.  Nowadays there are an estimated 7.3 million nurses and 
midwives in the WHO European Region. Despite this large number it will not be adequate to meet current and 
projected future needs. There is a decreasing number of young people who may choose a nursing career. Nursing 
education is nowadays in strong competition with other disciplines that often offer better career prospects. 
Retirement and a trend among nurses to leave the profession of nursing also contributes to the shortage. There 
is an urgent need for population specific approaches and greater attention to diversity, the strengthening of 
primary health care and an increasing focus on mental health, long-term and end of life care. There is a need for 
building a health workforce as an independent, interdisciplinary and multi-professional field with better funding 
resources and new educational and innovative programs.

H15.S2.03. Working as a nurse in a Belgian hospital: case study AZ Maria 
Middelares.
Kristel Vandenbossche, M.Sc

ABSTRACT
Health care in Belgium is a rather complex matter. Public health and the organisation of health care is the 
competence of the federal government for certain aspects and of the communities of Belgium for others. The 
Flemish government in this case for our hospital, AZ Maria Middelares, Ghent. The health care in Flanders, 
and the functioning of hospitals in particular, are changing enormously, among other things due to important 
changes in funding, new technological developments and changes in the care needs. In the future, hospitals will 
have to connect in networks. These networks can consist of several hospitals, referred to as ‘clinical networks’, 
or hospitals in a network with other care actors, called ‘integrated care’, ‘horizontal networks’ or ‘local care 
networks’. In this rapidly changing world, the hospital AZ Maria Middelares and his partners are trying to give 
shape to its strategic care plan. This also has an impact on healthcare professionals, doctors, nurses, paramedics 
and other employees. Not only on interdisciplinary cooperation, but also and especially on the organisation of 
care, training of health professionals, patient treatment, etc. Quality and patient safety are becoming increasingly 
important. Internal and external audits (JCI) help determine the market position of a hospital and the ‘clinical 
networks’. Only high-performance hospitals, also in the financial sense of the word, will be able to maintain their 
position in the Flemish/Belgian healthcare landscape in the long term.



122

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỨC KHỎE QUỐC TẾ
INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE 2019

H15.S2.04. Validity and reliability of self-directed learning scales when applied to 
specialist nurses undertaking an online bioscience subject.
Connors Amanda Marie, PhD

ABSTRACT
Background: Applied Pathophysiology is an online subject that aims to equip specialist nurses with bioscience 
principles to explain assessment data and prioritize patient care. The coursework includes interactive quizzes, 
topic summaries and webinars. Consequently, successful completion of the subject is incumbent upon students’ 
ability to be self-directed in their learning. This research explores the validity and reliability of Fisher et al., 
self-directed readiness scale (SDRS) when applied to specialist nurses. No previous studies have explored 
this scale within the setting of post graduate nursing education. Objectives: This study aims to (1) to identify 
elements which may contribute to different levels of academic achievement when studying bioscience online; 
(2) to explore the relationship between a students’ SDRS and their academic performance. Methods: Registered 
Nurses enrolled in a postgraduate online bioscience subject were invited to complete an online survey. The 
survey utilised a 5-point Likert scale to measure participants’ readiness to undertake learning. The survey 
consisted of 42 items grouped under three subscales; self-management, desire for learning and self-control. 
Scores range from 42 to 210, with higher scores reflecting stronger self-directed learning (SDL). Participants 
were divided into groups according to academic grades. Data was entered into IBM SPSS version 22 and the 
relationship between SDL and academic scores was investigated using Pearson correlation and one way ANOVA. 
Results: Response rate to the online survey was 26.8 % (N=60). The majority of participants were female 85 
% (n=51), 15% were male (n=9). The computed values of Cronbach coefficient alpha for the total item pool 
(N=42), self-management subscale (n=13), the desire for learning subscale (N=14), the self-control subscale 
(N=15) were .814, .795, and .757 respectively. Mean SDRS for low (n=10), medium (n=26) and high achievers 
(n=24) were 168.80 (SD 14.070), 167.92 (SD 11.23) and 167.98 (SD11.17). Average result in the subject was 
69.76 (SD12.1). There was no substantive relationship between SDRS and academic grades result; r=0.049, n=60, 
p=0.711. Conclusion: Facilitating student understanding of bioscience principles is problematic with multiple 
factors impacting upon the mastery of scientific concepts. Similar to other research SDL had no positive effect on 
academic achievement. Findings from this study provide a platform for further investigation into elements that 
result in academic success when studying bioscience online.

H15.S2.05. Student and staff perceptions of assessment in nursing and 
biomedicine.
Garvey Loterra Joan, PhD

ABSTRACT
Background: Indications from the higher education sector suggests students approach to assessment is 
becoming overtly strategic. Staff and student conceptions of assessment no longer match. The high stakes nature 
of assessment warrants greater understanding of the misalignment of conceptions of assessment. Objectives: 
To evaluate staff and students’ conceptions of the assessment regimens in Biomedical Science and Nursing 
to identify trends, and highlight mismatches in the expectations of assessment between students and staff. 
Methods: In 2017 a cross sectional research design using a validated Questionnaire (Conceptions of Assessment 
(CoA), was used to survey students and academic staff. Factor analysis was undertaken to identify the strength 
of responses, and Mann-Whitney tests were undertaken to compare staff and student responses. Results: The 
survey was completed by 383 students and 39 teachers. Difference exists between Biomedicine students and 
teachers on 24 of 27 items (p<0.05). Nursing-Midwifery students differed to teachers in 20 of 27 items (p<0.05). 
Little difference existed between student groups in 23 of 27 survey items and there was no statistical difference 
between Biomedicine teachers and Nursing and Midwifery teachers (p=0.068). Conclusions: The results 
shows a misalignment of assessment conceptions between students and staff which may negatively impact the 
learning environment. Further research is required to determine if trends persist over time from expectations to 
experiences and if the more negative staff view will effect students experiences.
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H15.S2.06. Professional identity and the nursing handover.
Assoc.Prof. Georgina Anne Parkers Willets

ABSTRACT
Background: The functioning and interactions of nurses with themselves and others is important as it affects 
care delivery, clinical competence and workplace culture. Nurses’ social identity is central to this functioning. In 
this project Nurses’ social interactions during clinical handover were studied. The project utilized ethnographic 
principles to understand the performance of professional identity in the professional interplay of nurses within 
this work context.  Social Identity Theory was the theoretical basis of the study. Objectives: To describe elements 
that constitute the performance of nurses’ professional identity within a specific work environment. Materials 
and Method: An integrated ethnographic case context design was adopted, consisting of two clinical wards in 
one acute healthcare facility in Australia. The research was undertaken between 2012-2014. Data collection 
included observation, interviews, and fieldnotes of a convenience sample of nurses who undertook nursing group 
handover within in their normal work environment. Results: The development of group efficacy contributed 
to the development of the professional identity in the homogenous handover activity. Significantly, this project 
found that group handover provided a site for both the performance and the on-going social construction of 
the nurse’s professional identity. The results also indicate the importance of recognising core identity building 
activities and understanding the value of these activities to professional identity development.  Conclusion: The 
findings revealed that there is an importance in professional activities where nurse-to-nurse communication, 
connection, and social expression are central for the development and construction of professional identity. This 
has produced new insights, which can inform practice development.

H15.S2.07. Clinical leadership: defining, recognizing and facilitating leaders in 
bedside nursing care as an example of practice-oriented research at the Artevel-
de University of Applied Sciences.
Evelien Hast, M.Sc

ABSTRACT
Background: Nurses have a considerable role in coordinating and implementing interdisciplinary care in 
hospitals in order to guarantee the quality of care. Therefore, every nurse must possess leadership qualities, 
including nurses without a formal leadership role. The aim of this study was to define the concept of clinical 
leadership and to understand how clinical leaders can be recognized within a nursing team. This includes how 
nurses can become aware of their own leadership skills and what they need to grow within their role as clinical 
leader.  This study is an example of practice-oriented research. All Universities of applied sciences in Belgium 
have the formal assignment to do practice-oriented research. In practice-oriented research, researchers, students 
and external partners (governments, companies, civil society, national and international consortiums, …) work 
together on research projects where they try to translate societal problems in practical solutions. Practice-
oriented research contributes to educational innovation, modernisation, professionalisation of the work field 
and social services. The implementation of research results in society (valorisation) is essential for practice-
oriented research. Therefore, the results and expertise achieved will be deployed as much as possible in the 
societal field. Methods: This research was conducted using the methodology of human centered design. In the 
first phase exploratory interviews with experts and semi-structured focus groups were held. This was followed 
by a systematic literature review and in-depth interviews with key stakeholders such as bedside nurses, senior 
nurses, hospital managers and nursing students. Qualitative content analysis of the gathered data was done. 
Results: The concept of ‘clinical leadership’ involves bedside nurses who deliver daily care, act as a role model 
and influence, motivate and inspire others with their values and beliefs to improve patient care, without having 
formal authority. Characteristics as clinical expertise, effective communication, flexibility, responsibility and 
vision towards the future are linked to this concept. There is a positive correlation between the presence of these 
clinical leaders and the quality of the nursing care. Senior nurses acknowledge and recognize these leadership 
qualities in bedside nurses, but nurses do not recognize this within themselves. Conclusion: Understanding of 
this concept is necessary to raise leadership-self-awareness in bedside nurses, which has a positive impact on 
the quality of care. Further research is being conducted.
Keywords: Clinical leadership, Bedside nursing, Practice-oriented research
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H16.S1.O1. Thực trạng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại khoa Khám 
bệnh đa khoa Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh
CN. Đỗ Thu Hường

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Chất lượng được xem là nhân tố trọng yếu 

trong sự khác biệt của các dịch vụ, đồng thời là yếu tố đảm 
bảo cạnh tranh bền vững, tương ứng đối với cả DVYT. Nhiều 
nghiên cứu đã nhấn mạnh vai trò của chất lượng dịch vụ y 
tế với sự lựa chọn bệnh viện của người bệnh. Mục tiêu: Mô 
tả thực trạng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh từ phía 
khách hàng và phân tích thuận lợi, khó khăn của một số yếu 
tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại 
khoa Khám bệnh đa khoa Viện Y dược học dân tộc Thành 
phố Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp 
nghiên cứu định lượng với nghiên cứu định tính trên 253 
người bệnh đến khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh đa 
khoa từ tháng 3/2019 đến thàng 5/2019 và phỏng vấn sâu 
8 đối tượng nghiên cứu định tính. Kết quả: (1) Điểm trung 
bình người bệnh đánh giá về chất lượng dịch vụ khám, chữa 
bệnh tại khoa khám bệnh đa khoa là 4,257/5 điểm.(2) Mặt 
thuận lợi: nhân lực đủ, trình độ chuyên môn cao, nhân viên 
y tế có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, cơ sở vật chất và vật tư 
thiết bị y tế được đầu tư, cung ứng kịp thời, các chủ trương, 
chính sách phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ 
khám, chữa bệnh. Mặt khó khăn: nhân viên tiếp nhận, thu 
phí còn hạn chế về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, máy xquang 
phải thưởng xuyên bảo trì, số lượng người bệnh khám chữa 
bệnh bằng bảo hiểm y tế chưa cao. Kết luận: Người bệnh 
đánh giá chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh của khoa 
khám bệnh đa khoa ở mức tốt.

ABSTRACT
Background: Quality is regarded as a key factor 

which determines the difference between services, 
as well as, a factor to ensure sustainably competition, 
corresponding to medical services. Many studies have 
implied the role of medical service quality in patients’ 
hospital choice. Objective: 1/ To describe the actual 
quality of medical examination and treatment services 
in customers’ opinions; 2/ To analyse the advantages, 
disadvantages of some associated factors with the quality 
of medical examination and treatment services at Out-
patient Department, Traditional Medicine Institute. 
Materials and methods: A cross-sectional descriptive 
analysis study combined with quantitative research 
and qualitative research on 253 patients of Out-patient 
Department, from 3/2019 to 5/2019. In-depth interview 
on 8 subjects of qualitative research. Results: (1) The 
mean score of the quality of medical examination and 
treatment services at Out-patient Department was 
4,257/5. (2) Advantages: adequate human resources with 
high professional qualification, good communication skill 
and good behaviour, facilities and medical equipments 
are invested and provided timely. Disadvantages: 
communication skill of receptionists and cashiers are 
still limited, X-ray machine is regularly on maintenace, 
the number of patient with medical insurance is not 
high.  Conclusion: The patients evaluated the quality 
of medical examination and treatment services at Out-
patient Department at good level.
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H16.S1.O2. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn nuốt ở người bệnh Đột quỵ não 
cấp bằng thang điểm GUSS
Ths. Hoàng Thị Ngọc Hạnh

TÓM TẮT
Giới thiệu và mục tiêu: Rối loạn nuốt là một triệu 

chứng phổ biến ở những người bệnh đột quỵ, có liên quan 
đến lượng thức ăn bị suy giảm, có thể dẫn đến suy dinh 
dưỡng trong thời gian nằm viện và biến chứng phổi, đặc biệt 
là viêm phổi. Sàng lọc rối loạn nuốt sớm có thể làm giảm các 
biến chứng này. Chúng tôi sử dụng phương pháp sàng lọc 
Gugging cho phép đánh giá chính xác các rối loạn nuốt, xác 
định mức độ nghiêm trọng của rối loạn nuốt và các yếu tố 
liên quan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt 
ngang 73 người bệnh đột quỵ não nhập viện vào khoa Nội 
thần kinh bệnh viện quân y 175 từ tháng 2-5/2019. Người 
bệnh đột quỵ não được đánh giá rối loạn nuốt trong 24 giờ 
kể từ khi nhập viện. Kết quả: 73 người bệnh đột quỵ não với 
tuổi trung bình là 62,6 (SD = ± 12,9). Nam chiếm tỷ lệ 67,1% 
và nữ 32,9%. Tỷ lệ rối loạn nuốt là 63%. Trong đó rối loạn 
nuốt nặng là 27,4%, rối loạn nuốt trung bình là 13,7%, rối 
loạn nuốt nhẹ là 21,9%. Có mối liên quan giữa tỷ lệ rối loạn 
nuốt sau đột quỵ với tổn thương hai bên và rối loạn ý thức. 
Kết luận: Tỷ lệ rối loạn nuốt ở người bệnh sau đột quỵ cao. 
Tổn thương hai bên và rối loạn ý thức có thể là nguy cơ của 
rối loạn nuốt. Thang điểm sàng lọc rối loạn nuốt GUSS cung 
cấp một phương pháp nhanh chóng và đáng tin cậy giúp 
điều dưỡng xác định người bệnh đột quỵ có rối loạn nuốt 
tại giường.
Từ khóa: Đột quỵ não, rối loạn nuốt, guss

ABSTRACT
Background and Objectives: Swallowing disorder is a 

common symptom in people with stroke, which is related to 
reduced food intake, which can lead to malnutrition during 
hospitalization and pulmonary complications. especially 
pneumonia. Screening for early swallowing disorders can 
reduce these complications. We use the Gugging Swallowing 
Screen (GUSS) allows for accurate evaluation of swallowing 
disorders, determine the severity of swallowing disorders 
and related factors.  Research subjects and methods: 
Cross-sectional study of 73 stroke patients admitted to 
the Neurology Department in 175 Military Hospital from 
February to May 2019. The stroke patients was assessed for 
swallowing disorder in 24 hours since admission. Results: 
73 stroke patients with an average age of 62.63 (SD = ± 12.9). 
Male accounts for 67.12% and 32,88% female. The rate of 
swallowing disorder is 63.1%. In which severe swallowing 
disorder is 27.4%, average swallowing disorder is 13.7%, 
mild swallowing disorder is 21.9%. There is an association 
between the incidence of swallowing disorders after stroke 
with 2 sided injuries and disturbance of consciousness. 
Conclusions: The rate of swallowing disorder in patients 
after high stroke. 2 sided injuries and disturbance of 
consciousness may be a risk of swallowing disorders. The 
swallowing disorder screening scale GUSS provides a fast 
and reliable method to help nurses identify stroke patients 
with bed swallowing disorders.
Keywords: Stroke, swallowing disorder, guss

H16.S1.O3. Sự tuân thủ dùng thuốc của người bệnh lao và các yếu tố liên quan
Ths. Nguyễn Thị Mỹ Dung

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Bệnh lao là một vấn đề sức khỏe cộng 

đồng. Sự tuân thủ dùng thuốc của người bệnh đóng vai 
trò quan trọng trong trong quá trình chăm sóc, điều trị 
bệnh. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tỷ lệ tuân thủ 
dùng thuốc của người bệnh lao và các yếu tố liên quan tại 
Trung tâm y tế (TTYT) thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu 
mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu là người bệnh lao 
đang điều trị tại TTYT thành phố Đồng Xoài từ tháng 1 
năm 2019 đến tháng 06 năm 2019. Kết quả: Tỷ lệ tuân 
thủ dùng thuốc của người bệnh là 73,8% và 26,2% không 
tuân thủ. Liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi, 
kinh tế hộ gia đình, tình trạng hôn nhân, kiến thức của 
người bệnh, sự chăm sóc, hỗ trợ và giám sát của gia 
đình, tác dụng phụ của thuốc với tuân thủ dùng thuốc 
của người bệnh (p<0,05). Kết luận: Tỷ lệ người bệnh lao 
không tuân thủ dùng thuốc trong quá trình điều trị còn 
cao. Cán bộ y tế có thể dựa vào các yếu liên quan đến 
tuân thủ dùng thuốc của người bệnh để đưa ra những 
can thiệp thích hợp hỗ trợ người bệnh lao tuân thủ dùng 
thuốc trong quá trình điều trị bệnh. 
Từ khóa: Bệnh lao, tuân thủ, yếu tố liên quan.

ABSTRACT
Background: Tuberculosis is a public health problem. 

Adherence of patients has an important role in the process 
of care and treatment of diseases. Objective: Evaluation 
adherence use medicine of Tuberculosis patient and related 
factors at the Medical Center (TTYT) of Dong Xoai city, 
Binh Phuoc province. Method: Design of descriptive cross-
sectional study. The object of the study is that Tuberculosis 
patients are treated at Dong Xoai City Health Center from 
January 2019 to June 2019. Results: The patient’s adherence 
rate of medicine use was 73.8% and 26.2% did not adhere. 
Relevance is statistically significant between age group, 
household economy, marital status, patient’s knowledge, 
care, support and supervision of the family, drug side effects 
with adherence medicine of patients (p<0.05).  Conclusion: 
The rate of non-adherence Tuberculosis patients taking 
medicines during treatment is still high. Health officials can 
rely on the weaknesses related to the patient’s adherence 
to medication to provide appropriate interventions to 
support the patient’s adherence with using medicines during 
treatment.
Keywords: Tuberculosis, adherence, related factors.
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H16.S1.O4. Sử dụng thang điểm Aldrete để đánh giá người bệnh tại phòng 
hồi tỉnh
Ths. Lâm Hữu Mỹ Lộc

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Thời gian hồi tỉnh là giai đoạn đầu của quá 

trình hồi phục sau mổ và là đây thời gian rất quan trọng. Hiện 
nay, thang điểm Aldrete là tiêu chí lâm sàng cơ bản để đánh 
giá mức độ hồi phục trong giai đoạn này. Việc sử dụng thang 
điểm Aldrete một cách hiệu quả và phù hợp sẽ giúp người bệnh 
được theo dõi sát, hạn chế các biến chứng, đảm bảo an toàn 
người bệnh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu loạt ca thực hiện trên 177 người bệnh sau phẫu thuật, tại 
phòng hồi tỉnh bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ tháng 03/2019 
– 05/2019. Điều dưỡng sử dụng thang điểm Aldrete để đánh giá 
người bệnh tại phòng hồi tỉnh. Kết quả: Thời gian trung bình 
người bệnh đạt được điểm số Aldrete ≥ 9 là 2,0 ± 0,7. Thời gian 
người bệnh phải lưu lại phòng hồi tỉnh sau khi đạt được điểm 
số Aldrete ≥ 9 là 1,3 ± 0,6 giờ. Sự hài lòng của điều dưỡng về nội 
dung của thang điểm Aldrete với điểm số trung bình là 3,2 ± 0,4 
điểm. Về ý định sử dụng thang điểm với điểm số trung bình là  
3,4 ± 0,5 điểm. Kết luận: Thời gian người bệnh phải lưu lại phòng 
hồi tỉnh sau khi đạt được điểm số Aldrete ≥ 9 là 1.3 ± 0,6 giờ.  
Đây là khoảng thời gian khá lâu. Vì thế, việc để điều dưỡng sử 
dụng thang điểm Aldrete đánh giá người bệnh trong giai đoạn 
này sẽ giúp điều dưỡng tăng sự tập trung để đánh giá sự cải 
thiện lâm sàng trên từng người bệnh, giúp phát hiện sớm và xử 
trí kịp thời những thay đổi bất thường trên từng người bệnh, 
giúp cải thiện thời gian hồi tỉnh cho người bệnh và có thể làm 
giảm đáng kể thời gian này. Điều dưỡng có xu hướng hài lòng về 
nội dung của thang điểm cũng như ý định sử dụng thang điểm 
trong tương lai. Điều này cho thấy một tín hiệu tốt về việc ứng 
dụng thang điểm Aldrete trong khoảng thời gian tới. 
Từ khóa: Thang điểm Aldrete, đánh giá, người bệnh, hồi tỉnh. 

ABSTRACT
Background: Recovery time is the first stage of recovery 

after surgery and extremely important. Currently, the 
Aldrete scale is the basic clinical criteria to assess the level 
of recovery during this period. The use of the Aldrete scale 
effectively and appropriately will help patients closely 
monitor, limit complications as well as ensure patient. 
Materials and method: Describes case series study of 177 
patients who spent their time in the recovery room of Nguyen 
Tri Phuong hospital from March 2019 - May 2019. Nurses 
who directly care the patient use Aldrete scoring system to 
assess patient in the recovery room. Results: The average 
time that patients achives the Aldrete score ≥ 9 was 2,0 ± 0,7. 
The average time that patients need to stay in the recovery 
room after achieving Aldrete score ≥ 9 was 1.3 ± 0.6 hours. 
Nursing sastisfation about the content of scale was 3.2 ± 0,4 
points, and intended to use scale with average score was 3.4 
± 0,5 points. Conclusion: The time patient had to stay in the 
recovery room after achieving Aldrete score ≥ 9 was 1.3 ± 0.6 
hours. It was a long time. Therefore, nurses uses the Aldrete 
scale to assess patients during this period will help nurses 
increase their focus on assessing clinical improvement in 
each patient, help identify and handle abnormalities in 
each patient promptly, help improve the patient’s recovery 
time and can significantly reduce this time. Nurses tend 
to satisfied with the content of the scale as well as their 
intention to use the scalr in the future. It shows a good sinal 
about the application of Aldrete scale in the coming time. 
Keywords: Aldrete scale, recovery, assessment, patients.

H16.S1.O5. Khảo sát các yếu tố liên quan đến sự lựa chọn phương pháp giảm đau 
trong chuyển dạ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2018.
Ths. Lê Kim Nguyên

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Giảm cơn đau chuyển dạ được xem là 

phương pháp hỗ trợ hàng đầu trong quá trình sinh, tuy 
nhiên nó chưa được sản phụ ưu tiên lựa chọn do nhiều 
lý do. Mục tiêu: Xác định các nguồn thông tin chính về 
giảm đau trong chuyển dạ mà sản phụ được tiếp cận và 
các yếu tố liên quan đến sự lựa chọn của sản phụ. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt 
ngang mô tả, đối tượng nghiên cứu là phụ nữ sau sinh tại 
BVPSTP Cần Thơ từ tháng 2-6/2018. Kết quả: 385 sản 
phụ hoàn thành phỏng vấn, trong đó 42 sản phụ đã lựa 
chọn giảm đau trong chuyển dạ. Đa số sản phụ tiếp cận 
thông tin từ bác sĩ, gia đình/ bạn bè và internet. Các yếu 
tố ảnh hưởng đến lựa chọn giảm đau là sản phụ biết đến 
kỹ thuật trước khi nhập viện, mong muốn của chính sản 
phụ và mong muốn của chồng. Kết luận: Việc tiếp cận 
và lựa chọn giảm đau trong chuyển dạ chưa phổ biến. 
Sự kết hợp mong muốn của chồng và các yếu tố khác là 
quan trọng khi tư vấn phụ nữ mang thai đưa ra quyết 
định giảm đau.
Từ khóa: giảm đau sản khoa, chuyển dạ, thông tin y tế.

ABSTRACT
Background: Reducing pain during labor is considered 

a leading method of delivery, but it has not been the 
preferred choice for many reasons. Objectives: identify the 
main sources of information on labor pain relief methods 
and factors related to the choice of women. Materials and 
method: A cross-sectional study, postpartum women Can 
Tho Gynecology Obstetrics Hospital from February 2018 
to June 2018. Results: 385 postpartum women answer 
the questionnaire, including 42 women choose analgesia 
during labor. Doctors, family/ friends and the internet are 
the main sources of information. The main factors affecting 
the choice of pain relief are women who knew the technique 
before admission, the desire of her own and the desire of the 
husband. Conclusion: Approach and selection of pain relief 
during labor are not common. The combination of husband’s 
desire and other factors is important when counseling 
pregnant women to make decisions about pain relief during 
labor.
Key words: pain relief, obstetric analgesia, medical 
information
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H16.S1.O6. Nghiên cứu về sự sẵn lòng chăm sóc của điều dưỡng đối với các bệnh 
nhân HIV/AIDS tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2018 – 2019
Ths. Phạm Thị Bé Kiều

TÓM TẮT
Tỷ lệ hiện mắc HIV/AIDS ở Việt Nam ngày càng tăng; do đó, các 

dưỡng đang phải chăm sóc nhiều hơn các bệnh nhân HIV/AIDS.  
Hiện tại, những hiểu biết về sự sẵn lòng chăm sóc bệnh nhân  
HIV/AIDS của các điều dưỡng tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. 
Do đó, mục đích của nghiên cứu định tính này là nhằm khám phá 
sự sẵn sàng chăm sóc PLWHA của điều dưỡng, đặc biệt là nguyên 
nhân của sự sẵn lòng chăm sóc này. Hướng dẫn phỏng vấn bán 
cấu trúc đã được sử dụng để thực hiện các cuộc phỏng vấn với 
30 điều dưỡng thỏa các tiêu chí chọn mẫu gồm: có kinh nghiệm 
trực tiếp chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, có thâm niên công tác 
trong ngành điều dưỡng ít nhất là 6 tháng. Dữ liệu thu được từ 
cuộc phỏng vấn được phân tích bằng phần mềm NVivo 10 và được 
xác minh bởi một nhà nghiên cứu độc lập. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy hầu hết các y tá sẵn sàng chăm sóc PLWHA. Những điều 
dưỡng tham gia tin rằng họ sẵn sàng vì trách nhiệm nghề nghiệp, 
lòng thương cảm và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Những 
y tá không sẵn lòng chăm sóc PLWHA được cho là do những hành 
vi và thái độ tiêu cực của bệnh nhân và/hoặc người thân của các 
bệnh nhân này đối với y tá và nỗi lo sợ bị lây nhiễm. Từ kết quả 
nghiên cứu chúng tôi kết luận, cần tiếp tục chú ý đến chất lượng 
chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân dễ bị tổn thương, đặc biệt là 
bệnh nhân HIV/AIDS là điều cần thiết. Cần đặc biệt chú ý đến vấn 
đề kỳ thị và phân biệt đối xử với các bệnh nhân HIV/AIDS tại tất 
cả các cơ sở khám chữa bệnh. 

ABSTRACT
The prevalence of HIV disease in Vietnam is 

increasing; thus, more nurses are caring for patients 
with HIV/AIDS. Little is known about nurses in Vietnam 
and their willingness to care for persons living with  
HIV/AIDS (PLWHA). The purose of this qualitative 
research was to  explore nurse’s willingness to care for 
PLWHA. A semi-structured interview guide was used to 
conduct interviews with  30 nurses who meet inclusion 
criterias: having experience in directly taking care of 
PLWHA, seniority working in nursing profession for at 
least 6 months. Data were analysed by NVivo 10 software 
and was verified by an independent researcher. The 
results revealed most nurses were willing to take care 
of PLWHA The participants credited their willingness 
to their professional responsibility, nurse’s compassion 
and clinical status of patient. Those nurses unwillingness 
to care for PLWHA was attributed to negative behaviors 
and attitudes of patients and/or their relatives toward 
the nurse and fear of infection. In conclusion, continued 
attention to quality of care for all vulnerable patients 
is essential.  Ongoing attention to stigmatization and 
discrimination to PLWHA is essential for all health care 
providers.
Keywords: PLWHA, nurse’s willingness, stigma, 
Vietnam. 

H16.S2.O1. Các yếu tố liên quan đến nhiễm Helicobacter pylori ở người lớn 
Ths. Võ Thị Thái Sơn

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori (H. 

Pylori) ở những người lớn có chỉ định nội soi dạ dày, tá tràng 
và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến nhiễm H. pylori tại Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng: 194 bệnh nhân đã 
được chỉ định nội soi dạ dày, tá tràng tại khoa nội tiêu hóa 
bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian từ tháng 
11/2017 đến tháng 06/2018. Phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm H. pylori 
ở những người bệnh có chỉ định nội soi dạ dày, tá tràng là 
34.5% trên 194 người bệnh. Trong mô hình đơn biến, chúng 
tôi đã tìm được 15 yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê bao 
gồm dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tiền sử bệnh dạ 
dày, tá tràng, tiền sử xuất huyết tiêu hóa, tiền sử dùng NSAID, 
corticoid, thành viên trong gia đình có người nhiễm H. Pylori, 
thu nhập, nơi sống, số người trong gia đình, nguồn nước uống, 
thói quen rửa tay, thói quen dùng chung nước chấm, ly, chén, 
đũa, muỗng, dùng chung bàn chải đánh răng và thời điểm 
đánh răng. Trong phân tích hồi quy đa biến, chúng tôi tiến 
hành khử các biến gây nhiễu, mối liên quan được tìm thấy bao 
gồm 5 yếu tố: dân tộc, tiền sử bệnh dạ dày tá tràng, tiền sử 
xuất huyết tiêu hóa, số thành viên trong gia đình và thói quen 
dùng chung nước chấm. Kết luận:  Các yếu tố: dân tộc, tiền 
sử bệnh dạ dày tá tràng, tiền sử xuất huyết tiêu hóa, số thành 
viên trong gia đình và thói quen dùng chung nước chấm là 
yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến nhiễm H. pylori. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi là cơ sở cho công tác điều dưỡng xây 
dựng được chương trình tư vấn, giáo dục sức khỏe hiệu quả 
và phù hợp cho người bệnh.
Từ khóa: Vi khuẩn Helicobacter pylori, các yếu tố liên quan

ABSTRACT
Objective: Determine the rate of H. pylori infection in 

adults with gastroduodenoscopy and determine the factors 
related to H. pylori infection in Quang Ngai General Hospital. 
Subjects: 194 patients were assigned to endoscopy at the 
gastrointestinal endoscopy of Quang Ngai General Hospital 
from November 2017 to June 2018. Research methods: 
cross-sectional study Results: The rate of H. pylori 
infection is 34.5% in 194 patients. In the singleton model, 
we found 15 statistically significant associations, including 
ethnicity, education, occupation, history of gastroduodenal 
disease, history of gastrointestinal bleeding, history of 
NSAID use, corticosteroid, family member with H. pylori 
infection, income, place of residence, number of family 
members, drinking water, handwashing habits, habit of 
sharing the sauce, glasses, cups, chopsticks, toothbrushes, 
and brushing time. In the multivariate regression analysis, 
we conducted the reduction of confounding variables. The 
association was found to consist of five factors: ethnicity, 
history of gastrointestinal disease, history of hemorrhage, 
number of family members and the habit of sharing 
the sauce. Conclusions: Factors: ethnicity, history of 
gastrointestinal disease, history of hemorrhage, number of 
family members and the habit of sharing the sauce are an 
independent risk factor associated with H. pylori infection. 
The results of our research are the basis for the nursing 
work to build a counseling program, effective health 
education and suitable for patients.
Keywords: Helicobacter pylori, the factors related infection 
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H16.S2.O2. Hiệu quả giáo dục sức khỏe của điều dưỡng nâng cao thực hành sử 
dụng dụng cụ hít ở người lớn mắc bệnh Hen
Ths. Phạm Thị Thanh Thúy

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả GDSK của điều dưỡng nâng 

cao thực hành sử dụng dụng cụ hít ở người lớn mắc bệnh hen. 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu giả thực nghiệm 
(đánh giá trước – sau). Ban đầu 71 NB thực hành sử dụng 
dụng cụ hít (đánh giá lần 1), sau đó NB được tư vấn GDSK. 
Đánh giá lại lần 2 (sau 4 tuần) khi NB đi tái khám. Kết quả: 
Qua khảo sát tình hình sử dụng dụng cụ hít có 47,9% NB sử 
dụng dụng cụ hít pMDI, 52,1% NB sử dụng Turbuhaler. Tỷ 
lệ NB thực hành đúng: đối với pMDI trước can thiệp chiếm 
32,4% và sau can thiệp chiếm 82,4%; đối với Turbuhaler 
trước can thiệp chiếm 37,8% và sau can thiệp chiếm 86,5%. 
Điểm trung bình thực hành chung cho thấy có sự cải thiện rõ 
sau khi NB được can thiệp GDSK và có ý nghĩa thống kê với  
p = 0.01 (trước: 3,64 điểm – sau: 5,05 điểm). Kết luận: Công 
tác GDSK về thực hành sử dụng dụng cụ hít đã đem lại hiệu 
quả cho NB. NVYT nên GDSK cho NB kết hợp với kiểm tra, nhắc 
nhở kỹ năng thực hành thường xuyên nhằm đem lại hiệu quả 
góp phần thành công trong công tác điều trị bệnh hen. 
Từ khóa: kiến thức, thực hành dụng cụ hít, hiệu quả, giáo dục 
sức khỏe, hen phế quản.

ABSTRACT
Objective: To evaluate the effectiveness of health education 

of nursing in improving practice of using inhaler in Asthma 
patients. Methods: Quasi-experimental study (before and after 
study). 71 selected patients used inhaler by themselves (1st 
assessment), then they were educated how to use the inhaler 
properly. The second assessment was conducted when the 
patient came back for examination (after 4 weeks). Results: 
Through the use of inhalation devices, 47.9% of patients used 
pMDI inhalation devices, 52.1% of patients used Turbuhaler. 
The proportion of patients practicing correctly: for pre-
intervention pMDI 32.4% and after intervention accounted 
for 82.4%; to Turbuhaler before intervention 37.8% and after 
intervention accounted for 86.5%. The mean score practice 
showed a significant improvement after the intervention of 
the intervention and was statistically significant with p = 0.01 
(pretest: 3.64 points - postest: 5.05 points). Conclusions: 
Health education had brought significant improvements on the 
patients’ use of inhalation devices. Health staff should provide 
health education to patients and regularly check as well as 
remind them in order to maintain the correct utilization of 
inhaler.
Keywords: Knowledge, Practice Inhaler, Effectiveness, Health 
education, Asthma. 

H16.S2.O3. Hiệu quả chương trình tư vấn lên việc cải thiện chăm sóc rốn của bà 
mẹ cho trẻ sơ sinh 
Ths. Nguyễn Thị Kim Thành

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Chăm sóc rốn là mối quan tâm của các bà mẹ 

mà hiện nay nhiễm trùng rốn gia tăng tại các khu vực nông 
thôn. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,6 triệu trẻ sơ sinh 
tử vong, trong số này nhiễm khuẩn huyết chiếm 47% nguyên 
nhân do nhiễm khuẩn rốn gây ra [5]. Tại Việt Nam, tỉ lệ nhiễm 
trùng sơ sinh chiếm 32%; Tỉ lệ tử vong sơ sinh ở các vùng miền 
núi, vùng sâu, vùng xa cao gấp 3-4 lần so với thành thị và vùng 
đồng bằng[6]. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ kiến thức, thực hành 
và sự thay đổi giữa kiến thức và thực hành chăm sóc rốn 
của bà mẹ trước và sau can thiệp. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng thiết kế can thiệp 
không nhóm chứng để đánh giá hiệu quả chương trình can 
thiệp chăm sóc rốn của bà mẹ tại nhà. Kiến thức và thực hành 
sẽ được đánh giá qua bộ câu hỏi tự điền và quy trình chăm 
sóc rốn theo hướng dẫn Bộ Y tế 2016, nghiên cứu thực hiện 
từ 01/2019 đến 07/2019 gồm 68 bà mẹ sau sanh ≥ 24 giờ và 
được chia nhóm ngẫu nhiên theo danh sách khoa sản, Bệnh 
viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Đối tượng phải thực hành 
chăm sóc rốn độc lập trước khi xuất viện. Kết quả: Kết quả 
nghiên cứu cho thấy rằng tỉ lệ kiến thức chăm sóc rốn của bà 
mẹ trước khi tư vấn 2,9% (3 ± 2,15), sau khi tư vấn 73,5%  
(7,1 ± 1,3); Thực hành trước can thiệp 10,3% (3,6 ± 2,5) và 
sau can thiệp 94,1% (8,2 ± 1,2); Có mối tương quan giữa kiến 
thức và thực hành chăm sóc rốn của bà mẹ trên trẻ sơ sinh. 
Kết luận: Chúng tôi khẳng định rằng chương trình tư vấn 
này mang lại kiến thức và tự tin của bà mẹ trong thực hành 
chăm sóc rốn sơ sinh tại nhà. Điều này giúp phòng ngừa nhiễm 
khuẩn rốn cho trẻ sơ sinh.
Từ khóa: chăm sóc rốn, nhiễm khuẩn rốn, dung dịch chăm sóc 
rốn, tử vong sơ sinh, chăm sóc sau sanh, hướng dẫn chăm sóc 
thiết yếu.

ABSTRACT
Background: Umbilical cord care is a concern for 

mothers, but now umbilical cord infection has been increasing 
in rural areas. Every year around the world, about 2.6 million 
newborns die, among them, sepsis accounts for 47% of the 
cause of umbilical cord [5]. In Vietnam, the rate of neonatal 
infections accounts for 32%; Neonatal mortality rates are 3-4 
times higher in mountainous and remote areas than in urban 
areas and in lowland areas [6]. Objective: Determining rate of 
mothers ‘knowledge, practice and change between mothers’ 
knowledge and practices in umbilical care before and after 
the intervention. Subjects and research methods: The study 
used non-control intervention to evaluate the effectiveness 
of mother’s umbilical care intervention program at home. 
Knowledge and practice will be assessed through self-fill 
questionnaires and umbilical care process according to 
guidelines of the Ministry of Health 2016, research conducted 
from 01/2019 to 07/2019 including 68 mothers after birth ≥ 
24 hours and randomly assigned according to the obstetrics 
list, Hong Ngu General Hospital. Subjects must practice 
independent umbilical care before discharge. Results: The 
study results showed that the mother’s knowledge and 
practice of umbilical care before counseling 2.9% (3 ± 2.15), 
after counseling 73.5% (7. 1 ± 1.3); There were a correlation 
between maternal umbilical cord care and practice on 
newborns. Conclusion: We affirm that this counseling 
program brings mothers’ knowledge and confidence in the 
care of newborn navel at home. This helps prevent umbilical 
cord infection in babies.
Keywords: Umbilical cord, infection, solution, neonatal death, 
postpartum, guidelines.
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H16.S2.O4. Đánh giá kiến thức, thực hành về phương pháp da kề da ở các bà mẹ 
người dân tộc thiểu số tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên
Ths. Vũ Thị Tuyết

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Phương pháp da kề da (DKD) là một phần không thể 

thiếu trong các bước chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ. 
Đây là một can thiệp an toàn, đơn giản và hiệu quả về chi phí, mang 
lại lợi ích về sinh lý, xã hội và tâm lý cho cả mẹ và bé trước mắt và lâu 
dài. Việc tư vấn, hướng dẫn cho các bà mẹ về những lợi ích của việc 
áp dụng phương pháp DKD là cần thiết. Mục tiêu là so sánh kiến thức 
về phương pháp DKD của nhóm can thiệp và nhóm chứng trước và 
sau khi được tư vấn. Đánh giá thực hành của nhóm can thiệp và nhóm 
chứng sau khi được tư vấn. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Một nghiên cứu can thiệp có nhóm chứng gồm 4 bước. Nhóm 
can thiệp (n =45) nhận được tư vấn cải tiến (xem tranh ảnh, video, mô 
hình), nhóm kiểm soát (tư vấn thường quy). Mỗi nhóm được đưa vào 
1 phòng riêng, họ được đánh giá kiến thức tại 2 thời điểm (khi nhập 
viện và 24 giờ sau sinh), đánh giá thực hành ngay sau sinh. Kiến thức 
và thực hành của mỗi nhóm đã được ghi lại và phân tích. Kết quả: 
Tổng cộng có 90 bà mẹ người dân tộc thiểu số đáp ứng tiêu chí thu 
nhận. Trước khi tư vấn, kiến thức của nhóm chứng và nhóm can thiệp 
có trung bình (độ lệch chuẩn) tương ứng 6,2 (± 2,5) và 6,0 (± 3,1),  
p= 0,682. 24 giờ sau sinh, tương ứng 7,3 (± 2,3) và 11,1 (± 2,9), p < 0,001.  
Ngay sau sinh, thực hành của nhóm chứng và nhóm can thiệp tương 
ứng 5,8 (± 1,2) và 8,2 (± 2,0), p < 0,001. Kết luận: Nhóm chứng có độ 
trung bình (độ lệch chuẩn) của kiến thức 7.3 (±  2,3) cao hơn thời gian 
tư vấn trước là 6.2 (± 2.5). Nhóm can thiệp có kiến thức trung bình 
(độ lệch chuẩn) 11.1 (±  2.9) cao hơn nhiều so với trước khi tư vấn  
6.0 (± 3.1). Trung bình (độ lệch chuẩn), thực hành tiếp xúc DKD của 
nhóm can thiệp là 8.2 (±  2.0) và nhóm chứng là 5,8 (±  1,2).
Từ khóa: Kiến thức, thực hành, phương pháp tiếp xúc da kề da, 
chương trình tư vấn

ABSTRACT
Background: The skin-to-skin contact (SSC) is an integral part 

of the Early essential newborn care. This is a safe, simple and cost-
effective intervention [33], [51], bringing physiological, social and 
psychological benefits to both mother and baby in the immediate 
and long-term. Counseling for mothers about the benefits of SSC is 
necessary [34], [97]. The objective was to compare the SSC knowledge 
of intervention and control groups before and after counseling. 
Evaluate the practice of the intervention and control groups after 
being consulted. Materials and methods: An intervention study 
with a 4-step control group designed. The intervention group (n = 45) 
received improved counseling (see pictures, videos, models), control 
groups (routine counseling). Each group was put into a separate 
room, they were evaluated at 2 points of time (when hospitalized 
and 24 hours after birth), their practice score evaluated. Each group’s 
knowledge and practice was recorded and analyzed. Results: There 
are 90 ethnic minority mothers meeting the inclusion criteria. Before 
consulting, the control and intervention group’s knowledge had an 
average (standard deviation) of 6.2 (± 2.5) and 6.0 (± 3.1), p = 0.682. 24 
hours postpartum, respectively 7.3 (± 2.3) and 11.1 (± 2.9), p <0.001. 
Immediately postpartum, control and intervention group’s practice 
corresponds to 5.8 (± 1.2) and 8.2 (± 2.0), p <0.001. Conclusion: 
The control group had an average (standard deviation) of knowledge 
7.3 (±  2,3) higher than the pre-counseling time of 6.2 (±  2.5). The 
intervention group had an average (standard deviation) of knowledge 
11.1 (±  2.9) much higher than before the counseling 6.0 (± 3.1). On 
average (standard deviation), the SSC practice of the intervention 
group was 8.2 (±  2.0) and the control group was 5.8 (±  1,2).
Keywords: Knowledge, practice, skin-to-skin contact, counseling 
program.

H16.S2.O5. Đánh giá việc thực hiện thuốc an toàn của điều dưỡng Bệnh viện  
Nhi đồng Cần Thơ năm 2018
ĐD.CKI. Trần Thị Thu Hà

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ, không tuân 

thủ đúng việc thực hiện thuốc an toàn và các yếu tố liên quan 
đến sự không tuân thủ trong việc thực hiện thuốc an toàn cho 
bệnh nhi của Điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện 
Nhi đồng Cần Thơ năm 2018. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: nghiên cứu thực hiện trên 159 đối tượng là điều 
dưỡng trực tiếp chăm sóc bệnh nhi điều trị nội trú tại Bệnh 
viện Nhi đồng Cần Thơ bằng phương pháp mô tả cắt ngang 
có phân tích. Kết quả: Điều dưỡng tuân thủ đúng ở giai đoạn 
chuẩn bị thực hiện thuốc an toàn  cho bệnh nhi là 95.84% và 
không tuân thủ tỷ lệ 4.16%. Trong 5 đúng tỷ lệ tuân thủ đúng 
thời gian dùng thuốc chỉ đạt 99.4% các tỷ lệ còn lại tuân thủ 
đúng 100%.  Tuân thủ đúng các bước ở giai đoạn thực hiện 
thuốc cho bệnh nhi có tỷ lệ 76.78% và chưa đúng là 23.22%. 
Tỷ lệ chung về tuân thủ trong việc thực hiện thuốc an toàn của 
điều dưỡng cho BN 90.83% và 9.17% chưa tuân thủ. Có mối 
liên quan giữa nhóm tuổi, giới tính, trình độ, thâm niên công 
tác của điều dưỡng, giữa khoa có thay đổi chỉ định thuốc trong 
ngày, chăm sóc trên 10 bệnh nhi với sự tuân thủ đúng việc 
thực hiện thuốc an toàn cho bệnh nhi với p<0.05. Kết luận: 
Đánh giá việc thực hiện thuốc an toàn của Điều dưỡng bệnh 
viện Nhi đồng Cần Thơ  với tỷ lệ chung về tuân thủ đúng trong 
việc thực hiện thuốc an toàn của điều dưỡng cho bệnh nhi 
90.83% và 9.17% chưa tuân thủ đúng. 
Từ khóa: Tuân thủ đúng việc thực hiện thuốc an toàn.

ABSTRACT
Objectives: Determining the rate of nursing compliance, 

does not comply with the implementation of safe drug 
and other factors related to the non-compliance in the 
implementation of safety medicine for nursing paediatrists in 
clinical medical hospitals in Can Tho 2018. 
Subjects and research methods: The study carried out on 
159 subjects is the direct nursing care treatment of pediatric 
hospital in pediatric hospital in Can tho by a method of cutting 
horizontal analysis. 
Results: Nursing compliance is strictly at the stage of 
preparation of safety medicine for pediatric disease of 
95.84% and do not comply with the rate of 4.16%. In the 5 
true compliance rates the right time to take the drug only 
reached 99.4% of the remaining odds compliant 100%. The 
general proportion of compliance with the implementation 
of a nursing drug safety for BN 90.83% and 9.17% is not yet 
compliant. There is a connection between age groups, gender, 
level, chronic work of nursing, middle of the department that 
changes the medication for the day, taking care of 10 pediatric 
patients with the proper compliance with the medical 
treatment of pediatric with p < 0.05. 
Conclusion: Assess the implementation of the safety medicine 
of the nursing pediatric hospital can tho with the general 
proportion of the proper compliance in the implementation 
of nursing medicine for paediatric disease 90.83% and 9.17% 
are not strictly compliant. 
Keywords: Properly follow the implementation of safe drug.
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H16.S2.O6. Lượng giá kiến thức điều dưỡng, kỹ thuật viên về phòng, xử trí và 
chăm sóc phản vệ tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2018
CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

TÓM TẮT
Mục tiêu: Lượng giá kiến thức của điều dưỡng – kỹ thuật viên 

về phòng, xử trí và chăm sóc phản vệ trước khi tập huấn. Xác định 
các yếu tố liên quan đến kiến thức của điều dưỡng – kỹ thuật viên. 
Đánh giá lại sau khi tập huấn, so sánh kết quả trước và sau tập huấn. 
Đối tượng: 258 ĐD/KTV của các khoa lâm sàng và cận lâm sàng của 
bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ. Phương pháp: Can thiệp cắt ngang.  
Kết quả: Chúng tôi ghi nhận kết quả trước tập huấn Kiến thức về 
phòng, xử trí và chăm sóc phản vệ: ĐD/KTV có kiến thức tốt: 65,9%, 
kiến thức chưa tốt là 34,1%. Điểm trung bình là 16,2 ± 3,6, điểm cao 
nhất là 22 chiếm 2.7% và điểm thấp nhất là 4 chiếm 0,4%. Kết quả sau 
tập huấn: Kiến thức tốt: 95,7%. Kiến thức chưa tốt: 4.3%. Điểm trung 
bình là 19,7 ± 2.0, điểm cao nhất là 22 chiếm 12.4% và điểm thấp nhất 
là 4 chiếm 0,8%. So sánh kết quả trước và sau tập huấn kiến thức tốt 
tăng 29,8%, điểm trung bình tăng 3.5± 1,6, điểm cao nhất tăng 9,7% 
và điểm thấp nhất tăng 9 điểm. Kết luận: Kiến thức về phòng, xử trí 
và chăm sóc phản ứng phản vệ của điều dưỡng và kỹ thuật viên tại 
BV nhi đồng TP. Cần Thơ thay đổi rất nhiều sau tập huấn kiến thức 
tốt tăng 29,8%.
Từ khóa: Kiến thức về phản ứng phản vệ, Bệnh viện Nhi đồng

ABSTRACT
Objectives: Evaluate the knowledge of nursing - technicians 

on prevention, management and anaphylaxis before training. 
Identify factors related to the knowledge of nursing - technicians. 
Reassessment after training, comparison of results before and 
after training. Samples: 258 nurses / technicians are working 
in the clinical and laboratory departments of Cantho Children’s 
Hospital. Methods: Analytical cross sectional description. 
Results: We recorded the results before the training Knowledge 
of prevention, management and care of anaphylactic reaction in 
accordance with Circular No. 51/2017 / TT-BYT of the Ministry 
of Health: Good knowledge: 65.9%. Knowledge is not good: 
34.1%. Mean: 16.2 ± 3.6, Max: 22 accounting for 2.7% and Min:  
4 accounting 0.4%. Post-training results: Good knowledge: 95.7%. 
Knowledge is not good: 4.3%. Mean: 19.7 ± 2.0, Max: 22 accounting 
for 12.4% and Min: 4 accounting 0.8%. Compare the results before 
and after the training: Good knowledge increased 29.8%, Mean 
increased 3.5 ± 1.6, Max increased by 9.7% and Min increased by 
9 points. Conclusion: Knowledge about the prevention, treatment 
and care of anaphylactic reactions of nurses and technicians at 
Cantho Children’s Hospital changed a lot after the training of good 
knowledge increased 29.8%.
Keywords: Knowledge of anaphylaxis, Children’s Hospital.

H16.S2.O7. Chương trình tập huấn cho điều dưỡng NICU nói chuyện với trẻ sơ sinh
Ths. Mai Thị Hiền

TÓM TẮT
Mở đầu: Theo Maslow, giao tiếp là nhu cầu cơ bản thuộc nhu 

cầu mức độ cao trong 14 nhu cầu cơ bản của con người. Con người 
sống không thể thiếu giao tiếp. Trẻ sơ sinh đã biết giao tiếp thông 
qua tiếng khóc, đây là hình thức giao tiếp đầu tiên của trẻ để thông 
báo cho người chăm sóc biết rằng trẻ đang không được thoải mái. 
Ali Fakhr-Movahedi và cộng sự cho rằng trong bệnh viện, giao tiếp 
giữa điều dưỡng và người bệnh là một phần không thể thiếu trong 
công tác chăm sóc để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người 
bệnh. Thông qua giao tiếp, trẻ sơ sinh có thể học hỏi và phát triển 
ngôn ngữ, trẻ sơ sinh có thể hấp thụ một lượng thông tin khổng lồ về 
các từ ngữ từ việc được giao tiếp và nghe nói chuyện từ khi sinh ra. 
Trong một số trường hợp đặc biệt, trẻ sinh ra phải nằm viện trong 
một thời gian dài, thông qua giao tiếp bằng lời của điều dưỡng, trẻ 
sơ sinh được nghe những câu nói mang tính tích cực, lời động viên, 
an ủi của điều dưỡng trong khoảng cách vừa đủ nghe cũng sẽ làm dịu 
những kích thích, khó chịu, đau đớn của trẻ do những can thiệp y tế 
gây ra. Bên cạnh đó, tỷ lệ giao tiếp bằng lời của điều dưỡng với bệnh 
nhi chưa cao và rất ít những nghiên cứu về giao tiếp với bệnh nhi sơ 
sinh được thực hiện. Trẻ sơ sinh nằm viện, điều dưỡng là người có cơ 
hội tiếp xúc với trẻ nhiều nhất mà không giao tiếp với trẻ, vậy trẻ sẽ 
sống trong một thời gian dài tại bệnh viện mà rất ít được giao tiếp hay 
an ủi. Cung cấp cho các ĐD chương trình tập huấn nâng cao kiến thức 
và kỹ năng giao tiếp bằng lời đối với trẻ sơ sinh và đánh giá hiệu quả 
của chương trình tập huấn, là một nghiên cứu cần thiết và nâng cao 
kiến thức và kỹ năng giao tiếp bằng lời của ĐD với bệnh nhi sơ sinh, 
đáp ứng nhu cầu chăm sóc bệnh nhi tại khoa Sơ sinh, giúp bệnh nhi 
sơ sinh giảm căng thẳng, giảm đau,  ổn định chức năng sinh lý ở trẻ 
sinh non, giảm các tác động bất lợi của môi trường NICU đem lại, kích 
thích trẻ học ngôn ngữ sớm, có kết quả học tập cao hơn và giảm nguy 
cơ bỏ học khi lớn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu can thiệp đánh giá trước sau trên tất cả 46 điều dưỡng lâm sàng 
tại khoa Sơ sinh – Bệnh viên Từ Dũ. Kết quả nghiên cứu: Điểm trung 
bình Kiến thức trước tập huấn 5,8 ± 1 (p<0,05), sau tập huấn được 
nâng lên 6.7 ± 1.4, Kỹ năng trước tập huấn 2.8 ± 4.3, sau tập huấn 6.3 
± 4.9 (p<0,05) và trước tập huấn có 14 điều dưỡng có thực hiện hành 
vi giao tiếp bằng lời với trẻ sơ sinh, đạt tỷ lệ 30,4%, sau tập huấn có 
30 điều dưỡng có thực hiện hành vi giao tiếp bằng lời với trẻ sơ sinh, 
đạt tỷ lệ 65,2%. Kết luận: Chương trình tập huấn đã tác động có lợi 
đến kiến thức cũng như kỹ năng giao tiếp bằng lời của điều dưỡng đối 
với trẻ sơ sinh và có ý nghĩa thống kê p < 0.001. Tuy nhiên, hiệu quả 
của tập huấn chưa đạt như mong đợi. Nên kết hợp giữa đào tạo trực 
tuyến cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới và kết hợp với đào tạo 
tại chỗ cùng các chuyên gia Việt Nam để chất lượng đào tạo đạt kết 
quả tối đa. Kết quả nghiên cứu cần được nhân rộng mô hình giao tiếp 
này cho các bệnh viện có khoa sơ sinh, đưa vào chương trình CME và 
nội dung giảng dạy cho sinh viên ngành Hộ sinh
Từ khóa: Giao tiếp bằng lời, điều dưỡng, trẻ sơ sinh

ABSTRACT
Background: According to Maslow, communication is a basic 

need that is at a high level of the basic needs of man. People live 
indispensable communication. Infants are able to communicate 
through crying, which is their first form of communication to inform 
caregivers that they are uncomfortable. Ali Fakhr-Movahedi et al said 
that in hospitals, communication between nurses and patients is an 
indispensable part of care to contribute to improving the quality 
of care for patients. Through communication, infants can learn 
and develop language, infants can absorb an enormous amount of 
information about words from being communicated and heard from 
birth. ra. In some special cases, babies are hospitalized for a long 
time, through verbal communication of nurses, infants hear positive 
words, words of encouragement, comfort Nursing with adequate 
hearing distance will also ease the child’s irritation, discomfort, 
and pain caused by medical interventions. In addition, the rate of 
verbal communication with nurses is not high and very few studies 
on communication with newborn infants have been conducted. 
Newborns in hospital or nursing are the ones who have the most 
chance to interact with their babies without communicating with 
them, so they will live for a long time in hospitals with very little 
communication or comfort. Providing training programs to improve 
the knowledge and verbal communication skills for infants and assess 
the effectiveness of the training program, is an essential research and 
enhancement of knowledge and skills. verbal communication of the 
newborn with pediatric patients, meeting the needs of pediatric care 
in the Neonatal Department, helping newborns reduce stress, relieve 
pain, stabilize physiological function in premature babies, reduce 
the The adverse effects of the NICU environment encourage children 
to learn languages   early, have higher learning outcomes and reduce 
the risk of dropping out when they grow up. Methods: Intervening 
and evaluating intervention on all 46 clinical nurses in Neonatology 
Department - Tu Du Hospital. Results: Average score Knowledge 
before training 5.8 ± 1 (p <0.05), after training is improved 6.7 ± 
1.4, Skills before training 2.8 ± 4.3, after training 6.3 ± 4.9 (p <0.05) 
and before the training, there were 14 nurses who performed verbal 
communication with infants, reaching 30.4%, after training, there 
were 30 nurses who performed behaviors. verbal communication 
with infants, reaching 65.2%. Conclusion: The training program has a 
beneficial impact on the knowledge as well as verbal communication 
skills of nursing for infants and is statistically significant p <0.001. 
However, the effectiveness of the training has not been as expected. It 
is recommended to combine online training with the world’s leading 
experts and combined with on-the-spot training with Vietnamese 
experts so that the quality of training will achieve maximum results. 
Research results should be replicated in this communication model 
for hospitals with neonatal departments, including CME program and 
teaching content for students in Midwifery major.
Keywords: Verbal communication, nursing, newborn
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H16.PP.01. Diabetes & well-being: a 12 week programme for diabetes type 2 
self-management
Isabelle Ratiau, MSc

ABSTRACT
Background: It is estimated that 1 in 11 adults in the world has diabetes. Eight percent of the Belgian 
adult population has diabetes, 90% of them has diabetes type 2. It is expected that 10% will have 
diabetes in 2030, with increased complications and costs as a result. Objectives: The aim of this study 
is to design a 12 week group education programme to improve diabetes self-management for people 
with type 2 diabetes. Methods: The 12 week programme was co-created by health care professionals, 
people with type 2 diabetes, policy makers and researchers from Belgium, France, the Netherlands and 
the United Kingdom. Seven people with diabetes type 2 attended and completed the 12 week education 
programme pilot test in Belgium. Quantitative and qualitative data collection was conducted, using a 
pre- post questionnaire (n=7) and a focus group (n=5). Results: The programme included 12 group 
sessions about diabetes, nutrition, physical activity and well-being. The programme is based on the 
principles of motivational interviewing and peer support. Preliminary results show the programme 
and the group learned them mechanisms and trics to have more control about their life and disease. 
Conclusions: The 12 week programme is a promising approach to improve diabetes self-management. 
Further research on this 12 week programme is ongoing.
Keywords: diabetes mellitus type 2; self-management; well-being; education

H16.PP.02. Khảo sát một số yếu tố liên quan đến sự mệt mỏi của bà mẹ có con bị 
ung thư đang hóa trị liệu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Ths. Dương Thị Thùy Trang

TÓM TẮT
Giới thiệu: Có một đứa con bị ung thư là một sự 

kiện khủng hoảng đối với các bậc cha mẹ. Tại Việt 
Nam chưa nhiều nghiên cứu về vấn đề tâm lý của 
bà mẹ đặc biệt là mức độ mệt mỏi trên bà mẹ có 
con bị ung thư đang hóa trị. 
Mục tiêu: Xác định mức độ mệt mỏi của bà mẹ có 
con bị ung thư đang hóa trị và tìm một số yếu tố 
liên quan.
Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả trên 
185 bà mẹ có con bị ung thư đang được điều trị 
hóa trị tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí 
Minh từ tháng 02/2018 đến tháng 05/2018. 
Kết quả: Tuổi trung bình của bà mẹ 33,7 ± 6,6 tuổi. 
Số giờ ngủ trung bình là 4,9 ± 1,4 giờ/ ngày. 64,3% 
bà mẹ có mức độ mệt mỏi trung bình, 35,7% bà mẹ 
có mức độ mệt mỏi nặng. Có mối liên quan giữa 
mệt mỏi với tình trạng hôn nhân của mẹ và số giờ 
ngủ trung bình/ ngày của mẹ. 
Kết luận: 100% bà mẹ có mức độ mệt mỏi từ trung 
bình đến nặng. Do đó, điều dưỡng cần đánh giá vấn 
đề này và đưa ra các chương trình tư vấn hỗ trợ 
phù hợp cho bà mẹ.
Từ khóa: mệt mỏi, bà mẹ, ung thư trẻ em, liên quan.

ABSTRACT
Introduction: Having a child with cancer is 

a crisis for parents. In Vietnam, there is no study 
examining the psychological problem, especially 
the level of fatigue in mothers with children who 
are undergoing chemotherapy.
Objectives: To determine the level of fatigue of 
mothers of children with cancer being treated and 
some related factors.
Methods: Cross-sectional studies were performed 
on 185 mothers with cancer children undergoing 
chemotherapy at the Ho Chi Minh City Oncology 
Hospital from February 2018 to May 2018. 
Results: The mean age of the mothers was 33.7 
± 6.6 years. The average sleep time was 4.9 ± 1.4 
hours / day. 64.3% of mothers had moderate 
fatigue, 35.7% of mothers had severe fatigue. There 
was a correlation between fatigue and maternal 
marital status, maternal average sleep per day.
Conclusions: 100% of mothers had moderate and 
severe fatigue. Therefore, nurses should assess 
this problem and develop appropriate counseling 
programs for mothers.
Keywords: fatigue, mothers, childhood cancer, 
related.
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H16.PP.03. Khảo sát mức độ hoạt động thể lực ở người bệnh đái tháo đường  
týp 2 và mối liên quan đến sự tự tin, hỗ trợ xã hội tại Bệnh viện trường Đại học 
Y Dược Cần Thơ năm 2018
Ths. Trần Thị Như Ngọc

TÓM TẮT
Mở đầu: Hoạt động thể lực đóng vai trò rất quan trọng 

trong điều trị bệnh đái tháo đường, bên cạnh việc dùng thuốc 
và thay đổi chế độ ăn. Tuy nhiên, mức độ hoạt động thể lực 
của người bệnh đái tháo đường típ 2 cũng như các yếu tố liên 
quan chưa được đánh giá đầy đủ. Mục tiêu: (1) Xác định mức 
độ hoạt động thể lực của người bệnh đái tháo đường típ 2.  
(2) Xác định mối liên quan giữa hoạt động thể lực với sự tự tin, 
hỗ trợ xã hội ở người bệnh đái tháo đường típ 2. Đối tượng -  
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 
155 người bệnh đái tháo đường típ 2 đang điều trị tại Bệnh 
viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ 12/2017 - 3/2018.  
Kết quả: 54,2% người bệnh có hoạt động thể lực đủ theo 
khuyến cáo. Tỷ lệ hoạt động thể lực mức độ thấp, trung bình 
và tích cực lần lượt là 45,8%; 37,4% và 16,8%. Người bệnh với 
mức tự tin cao, hỗ trợ gia của gia đình/bạn bè cao có tỷ lệ hoạt 
động thể lực trung bình và tích cực cao hơn các nhóm còn lại 
(p<0,001). Kết luận: Đa số người bệnh đái tháo đường típ 2 
có hoạt động thể lực ở mức thấp và chưa đủ theo khuyến cáo. 
Mức độ hoạt động thể lực có liên quan với sự tự tin, hỗ trợ của 
xã hội. Do đó, nhân viên y tế cần có những can thiệp phù hợp 
nhằm tăng cường hoạt động thể lực cho người bệnh. 
Từ khóa: đái tháo đường típ 2, hoạt động thể lực, sự tự tin, 
hỗ trợ xã hội.

ABSTRACT
Background: Physical activity plays as important role 

as medicine and diet in diabetes treatment. However, level 
of physical activity among type 2 diabetic patients as well 
as its related factors is still not fully evaluated.  Objectives: 
(1) Determine the level of physical activity of patients with 
type 2 diabetes mellitus at Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy Hospital. (2) Determine the relationship 
between level of physical activity and self-efficacy, social 
support in type 2 diabetic patients. Method: Cross-sectional 
descriptive study 155 patients who treated outpatient at 
Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital 
during 12/2017 – 3/2018. Results: 54.2% of patients 
had sufficient physical activity. The level of low, moderate 
and high level of physical activity were 45.8%; 37.4% and 
16.8% respectively. Patients with high level of self-efficacy, 
social support had higher proportion of moderate and 
high physical activity level than other groups (p<0.001). 
Conclusion: Almost patients with type 2 diabetes have 
low level of physical activity and do not achieve the WHO 
recommendations. Therefore, the medical workers should 
have suitable interventions in order to improve physical 
activity in type 2 diabetes patients. 
Keywords: type 2 diabetes mellitus, physical activity, self-
efficacy, social support. 

H16.PP.04. Đánh giá chất lượng công tác điều dưỡng tại các bệnh viện ở thành 
phố Cần Thơ
Bs.CKII. Lại Văn Nông

TÓM TẮT
Mở đầu: Nghiên cứu đánh giá chất lượng công tác điều 

dưỡng dựa trên những tiêu chuẩn về chất lượng điều dưỡng 
hiện hành (chuẩn năng lực điều dưỡng năm 2012 và thông tư 
07/2011) nhằm đánh giá chất lượng thực hành điều dưỡng, 
tìm ra những tồn tại, khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng 
chăm sóc tại các bệnh viện ở thành phố Cần Thơ. Mục tiêu: 
Khảo sát chất lượng thực hành điều dưỡng tại các bệnh viện 
ở thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, thực hiện 
phỏng vấn trên 417 điều dưỡng, 1664 bệnh nhân và 54 lãnh 
đạo tại 18 bệnh viện thuộc thành phố Cần Thơ trong năm 2018. 
Bộ câu hỏi được thiết kế dựa trên nội dung của chuẩn năng lực 
Điều dưỡng Việt Nam năm 2012 và thông tư 07/2011. Kết 
quả: Đánh giá tổng thể chất lượng thực hành điều dưỡng 
từ cả 3 đối tượng đều đạt ở mức rất rốt (ở bệnh nhân, điều 
dưỡng và lãnh đạo lần lượt là 87,9%; 93,7% và 98,15%). 
Có sự khác biệt ở điều dưỡng và bệnh nhân khi đánh giá 
theo từng nội dung cụ thể. Điều dưỡng tự đánh giá khả 
năng phát triển nghề nghiệp ở mức thấp nhất (3.95 điểm), 
bệnh nhân đánh giá chăm sóc của điều dưỡng còn hạn chế 
trong 3 lĩnh vực “Thực hành chăm sóc”, “Chăm sóc sức 
khỏe tinh thần” và “Tư vấn, hướng dẫn, giáo dục sức khỏe”.  
Kết luận: Đánh giá tổng thể chất lượng thực hành điều 
dưỡng từ cả 3 đối tượng đều đạt ở mức rất rốt. Tuy nhiên, 
có sự khác biệt giữa điều dưỡng và bệnh nhân khi đánh giá 
từng nội dung cụ thể.
Từ khóa: Chăm sóc điều dưỡng, thực hành điều dưỡng.

ABSTRACT
Background: This study is to assess the quality of 

nursing based on current standards of nursing quality 
(Nursing competency standards in (2012) and Circular 
07/2011), to assess the quality of nursing practice and find 
out shortcomings, and difficulties affecting on the quality 
of nursing care at hospitals of Can Tho.
The aim of this study: is to survey the quality of nursing 
practice in hospitals of Can Tho.
Objectives and methods: The analyzed cross-sectional 
descriptive study, conducted interviews on 417 nurses, 
1664 patients and 54 leaders at 18 hospitals in Can Tho 
in 2018. The questionnaire was designed based on the 
content of Vietnamese Nursing competency standards in 
2012 and circular 07/2011.
Results: The overall assessment of the quality of nursing 
practice on 3 subjects was very good (in patients, nurses 
and leaders respectively 87.9%; 93.7% and 98.15%). There 
were differences between nurses and patients when they 
assessed specific contents. Nurses self-assessed their 
ability to develop careers at the lowest level (3.95 points), 
patients considered that nursing care is limited in 3 areas: 
“Nursing practice”, “Mental health care” and “ Health 
education ”.
Conclusion: The overall assessment of the quality of 
nursing practice from 3 subjects was very good. However, 
there were differences between nurses and patients 
assessed specific contents.
Keywords: Nursing care, nursing practice. 
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H16.PP.05. Kết quả chăm sóc bệnh nhân sau vi phẫu thuật tổn thương thực  
thể ở dây thanh trong viêm thanh quản mạn tính tại Bệnh viện Trung ương  
Thái Nguyên năm 2019
CN. Trịnh Thị Ngần

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kiến thức – thái độ và thực hành của bệnh 

nhân đối với bệnh viêm thanh quản mạn tính và đánh giá kết quả 
chăm sóc bệnh nhân sau vi phẫu thuật các tổn thương thực thể ở 
dây thanh của điều dưỡng viên tại khoa Tai mũi họng – Bệnh viện 
Trung Ương Thái Nguyên năm 2019. Phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu tiến cứu có can thiệp giáo dục truyền thông trên 51 
bệnh nhân viêm thanh quản mãn tính. Kết quả: Kiến thức: Tỷ 
lệ hiểu đúng về bệnh viêm thanh quản mãn tính tăng từ 11,7% 
lên 90,2%; hiểu về chế độ sinh hoạt sau phẫu thuật tăng từ 3,9% 
lên 84,3%. Thái độ: Tỷ lệ bệnh nhân nhận thức đúng về mức độ 
bệnh tăng từ 78,5% lên 96,2%. Thực hành: Có 92,9% bệnh nhân 
đều tuân thủ theo quy trình chăm sóc sau phẫu thuật. Kết quả: 
Có 98,1% bệnh nhân phục hồi khá và tốt sau phẫu thuật, 100% 
bệnh nhân hài lòng về quy trình chăm sóc sau phẫu thuât của 
điều dưỡng viên.
Từ khóa: Chăm sóc sau phẫu thuật, viêm thanh quan mãn tính, 
vi phẫu thuật tổn thương thực thể dây thanh, chăm sóc sau phẫu 
thuật thanh quản, quy trình chăm sóc sau phẫu thuật dây thanh.

ABSTRACT
Objectives: To assess the knowledge – attitude 

and practice of patients on chronic laryngitis and 
to evaluate the quality of care in post-microscopic 
at Thai Nguyen Central Hospital in 2019. Methods: 
Intervention research in 51 patients. Results: 
Knowledge: The percentage of correct understanding 
of chronic laryngitis increased from 11,7% to 90,2%; 
understanding of postoperative life mode increased 
from 3,9% to 84,3%. Attitude: The percentage of 
patients who are fully aware of the degree of illness 
increases from 78,5% to 96,2%. Practice: 92,9% of the 
patients following the postoperative care procedure. 
Result: 98.1% of patients recovered well and well 
after the surgery, 100% of the patients were satisfied 
with the nursing care procedure of nurses.
Key words: Care after surgery, chronic laryngitis, 
microsurgery lesions of vocal cords, laryngeal care, 
vocal cord care procedure.

H16.PP.06. Thực trạng hoạt động quản lý của điều dưỡng trưởng tại các cơ sở y 
tế tuyến huyện tỉnh Nam Định
Ths. Dương Thị Thanh Huyền

TÓM TẮT
Mục tiêu: Để tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng tới kết 

quả hoạt động quản lý của điều dưỡng trưởng tại các cơ 
sở y tế tuyến huyện trong tỉnh Nam Định. Đối tượng và 
phương pháp: Nghiên cứu đã được thực hiện trên 100 
điều dưỡng trưởng đang công tác tại các bệnh viện/Trung 
tâm Y tế tuyến huyện trong tỉnh Nam Định từ 12/2018 đến 
6/2019 với phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết 
hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Đối 
tượng tham gia nghiên cứu bằng cách trả lời theo bộ câu 
hỏi tự điền. Đồng thời, lấy ý kiến thêm từ phía lãnh đạo 
đơn vị và điều dưỡng viên về công tác quản lý điều dưỡng. 
Kết quả nghiên cứu: Hoạt động quản lý của Điều dưỡng 
trưởng bị ảnh hưởng bởi trình độ tin học và thời gian 
dành cho công tác quản lý; Ảnh hưởng của yếu tố nhân 
khẩu học, quá tải công việc, thiếu nhân lực, sự phối hợp 
của đồng nghiệp, người bệnh; được đào tạo về quản lý... 
chưa thể hiện rõ trong nghiên cứu. Kết luận: Tăng cường 
công tác đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo về 
tin học cho điều dưỡng trưởng. Chuẩn hóa đội ngũ điều 
dưỡng viên về số lượng và chất lượng. Phân công nhiệm 
vụ, xây dựng bản mô tả công việc cụ thể, rõ ràng cho từng 
vị trí chuyên môn nhằm giảm quá tải công việc.
Từ khóa: Điều dưỡng trưởng, quản lý điều dưỡng.

ABSTRACT
Objectives: To find out some factors affecting to 

result of management activities of head of nurses 
at district health facilities in Nam Dinh province. 
Subjects and methods: The study was conducted 
on 100 head of nurses who are working at district 
hospitals /health centers in Nam Dinh province from 
12/2018 to 6/2019 with cross section descriptive 
research methods, combining quantitative research 
and qualitative research. Participants participated in 
the study by answering a self-filled questionnaire. At 
the same time, get more comments from the leaders 
and nurses about the nursing management activities. 
Research results: Management activities of head of 
Nurses are affected by computing skills and time spent 
on management work; Influence of demographic 
factors, work overload, lack of manpower, coordination 
of colleagues, patients; trained in management... is not 
clear in research. Conclusion: Strengthening training 
on professional skills and training in computing 
science for head of nurses. Standardize the staff of 
nurses in terms of quantity and quality. Assign tasks, 
build clear and specific job descriptions for each 
professional position to reduce work overload.
Keywords: Head of nurses, nursing manager
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H16.PP.07. Hỗ trợ xã hội trong chăm sóc người bệnh tăng huyết áp điều trị 
ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
Ths. Hoàng Thị Minh Thái

TÓM TẮT
Hỗ trợ xã hội có thể tạo điều kiện cho việc tuân thủ và duy 

trì sự tuân thủ điều trị ở người cao tuổi tăng huyết áp đang điều 
tị ngoại trú. Mục tiêu: mô tả mức độ hỗ trợ xã hội của người cao 
tuổi tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Nam Định và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 
410 người cao tuổi tăng huyết áp. Đối tượng được lựa chọn ngẫu 
nhiên và phỏng vấn trực tiếp bằng thang đo hỗ trợ xã hội trên 
người bệnh của  Zimet, G.D và CS năm 1988. Kết quả: Người 
cao tuổi THA điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam 
Định phần lớn nhận được sự hỗ trợ xã hội ở mức độ trung bình 
(67,3%). Trong đó hỗ trợ từ gia đình ở mức độ trung bình là 
86,2%; hỗ trợ từ bạn bè mức độ trung bình là 61% và mức độ 
thấp là 39%; hỗ trợ từ người quan trọng khác ở mức trung bình 
là 67,6%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng NCT THA sống cùng gia 
đình thì nhận được hỗ trợ xã hội cao hơn người sống một mình 
(p < 0,05). Tuổi liên quan thuận với hỗ trợ xã hội (r = 0,098; p < 
0,05). Giới tính và thời gian mắc bệnh không kiên quan đến mức 
độ hỗ trợ xã hội. Kết luận: Mức độ hỗ trợ xã hội của người cao 
tuổi THA đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam 
Định đang ở mức độ trung bình. 
Từ khóa: hỗ trợ xã hội, tăng huyết áp.

ABSTRACT
Social support can facilitate compliance and maintain 

adherence to elderly patients with hypertension who 
are receiving outpatient treatment. Objective: describe 
the social support level of elderly hypertension with 
hypertension who are treated in Nam Dinh general 
hospital and explore some related factors. Material and 
method: The descriptive design was conducted 410 elderly 
outpatients with hypertension. The object selected random 
and the interviewed with The Multidimentional Scale of 
Perceived Social Support Assessment ”, by Zimet, G.D et 
al (1988). Results: Elderly patients with hypertension 
who are treated outpatient at Nam Dinh General Hospital 
mostly received moderate social support (67.3%). In which, 
support from family on average was 86.2%; support from 
friends on average was 61% and low is 39%; support 
from Significant Other on averages was 67.6%. The study 
also shows that Elderly patients who live with their family 
received higher social support than those living alone  
(p <0.05). Age is positively associated with social support 
(r = 0.098; p <0.05). Gender and duration of illness are not 
related to social support. Conclusion: The social support in 
elderly patients with hypertension being outpatient at Nam 
Dinh General Hospital was at an average level. 
Key word: Social support, Hypertension.

H16.PP.08. Các yếu tố liên quan đến đau trong 72 giờ đầu của người bệnh sau 
phẫu thuật kết hợp xương chi dưới
Ths. Mai Anh Dũng

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến đau trong 

72 giờ đầu sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới tại khoa Chấn 
thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2019. Đối tượng 
và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được 
thực hiện từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2019 trên 117 người bệnh 
phẫu thuật kết hợp xương chi dưới (xương đùi, cổ xương đùi, mâm 
chày, xương cẳng chân) tại Khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Nam Định. Các đối tượng được phỏng vấn trực tiếp bằng 4 bộ 
câu hỏi thiết kế sẵn gồm 26 câu. Kết quả: Nam giới chiếm 57.26%, 
nữ giới chiếm 42.74%. Tuổi trung bình của người bệnh là 53.68 ± 
16.05, nhỏ nhất là 18 tuổi, lớn nhất là 88 tuổi. Nghề nghiệp chủ yếu 
là nông nghiệp và công nhân lần lượt là 43.59% và 35.04%. Người 
bệnh có trình độ trung học cơ sở chiếm tỷ lệ 46.15%. Đa số người 
bệnh đã kết hôn 76.07%. Trong nghiên cứu này chúng tôi xét một 
số yếu tố liên quan đến mức độ đau của người bệnh như sau: Lo 
lắng sau phẫu thuật, vị trí gãy xương, nguyên nhân gãy xương, thời 
gian phẫu thuật, chiều dài vết phẫu thuật và thể trạng người bệnh. 
Trong đó yếu tố lo lắng sau phẫu thuật có mối liên quan chặt chẽ với 
đau sau phẫu thuật tương ứng (r = 0,62; 0,64; 0,63; p<0,05). Nguyên 
nhân gãy xương có mối liên quan thuận với tổng điểm đau trung 
bình sau phẫu thuật, người bệnh bị gãy xương do tai nạn giao thông 
có tổng điểm đau trung bình cao hơn so với những người bệnh bị gãy 
xương do các nguyên nhân khác. Những người bệnh bị gãy xương ở 
vị trí xương đùi (thân và cổ xương đùi) có tổng điểm đau trung bình 
sau phẫu thuật cao hơn với những người bệnh ở vị trí khác, sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê với p<0.05.
Kết luận: Lo lắng sau phẫu thuật, vị trí gãy xương, nguyên nhân gãy 
xương, thời gian phẫu thuật, chiều dài vết phẫu thuật có mối liên quan 
đến mức độ đau của người bệnh. Trong đó yếu tố lo lắng sau phẫu 
thuật có mối liên quan chặt chẽ đến mức độ đau của người bệnh.
Từ khóa : Gãy xương chi dưới, đau sau phẫu thuật, người bệnh.

ABSTRACT
Objectives: Identify several factors that affect pain 72 

hours after surgery of leg bone in the Orthopedic Department 
of Nam Dinh General Hospital in 2019. Subjects: 117 
patients have surgery to combine leg bones (femur, femoral 
neck, tibial plateau, leg bone). Method: The cross-sectional 
study was implemented from 11/2018 to 5/2019, made 
direct interviews with the subjects with 4 questionnaires 
consisting of 26 sentences. Results: Men accounted for 
57.26%, women accounted for 42.74%. The average age 
of patients was 53.68 ± 16.05, the youngest was 18 years 
old, the oldest was 88 years old. The main occupation was 
agriculture and workers respectively 43.59% and 35.04%. 
Patients with secondary education accounted for 46.15%. 
The majority of patients were 76.07% married. In this study, 
we consider a number of factors related to the level of pain 
of the patient as follows: Anxiety after surgery, location 
of fractures, causes of fractures, time of surgery, length of 
surgery and the body’s condition. In which, postoperative 
anxiety factor was closely related to the corresponding 
postoperative pain (r = 0.62; 0.64; 0.63; p <0.05). Causes 
of fractures are positively associated with the total pain 
score after surgery, patients with traffic fractures have 
higher average pain points than patients with fractures 
due to other causes. . Patients with fractures in the femur 
(body and neck of the femur) had a higher average total 
pain score after surgery compared with patients in other 
positions, the difference was statistically significant with p 
<0.05. Conclusions: Postoperative anxiety, the location of 
the fracture, the cause of the fracture, the length of surgery, 
and the length of the surgical site are related to the patient’s 
pain level. In particular, anxiety factors after surgery are 
closely related to the level of pain of the patient.
Keywords: Fracture of extremity bone, post surgical pain, 
patients.
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H16.PP.09. Thực trạng sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của 
điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
Ths. Nguyễn Thị Dịu

TÓM TẮT
Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng 

của người bệnh đến công tác chăm sóc của điều dưỡng tại các 
khoa nội trú Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy tỉnh Thái Bình năm 
2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và định tính, tìm 
hiểu các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của 198 người bệnh 
ở các khoa nội trú bằng phỏng vấn qua bộ câu hỏi và kết hợp 
phỏng vấn sâu điều dưỡng viên và và thảo luận nhóm của người 
bệnh để bổ sung ý kiến đánh giá từ 2 phía. Kết quả: Điều dưỡng 
chuyên nghiệp khi thực hiện thủ thuật chăm sóc (OR=4,1; 95%CI:  
1,2-13,3), các nhu cầu chăm sóc của người bệnh được đáp ứng 
đầy đủ (OR=3,8; 95%CI: 1,5-9,6) là 2 yếu tố có mối liên quan 
đến sự hài lòng chung của người bệnh với p<0,05. Kết luận: Sự 
chuyên nghiệp trong thực hiện chăm sóc, nhu cầu chăm sóc của 
người bệnh được đáp ứng đầy đủ là yếu tố ảnh hưởng chính đến 
sự hài lòng của người bệnh. Từ khóa: Sự hài lòng, chăm sóc, 
điều dưỡng, yếu tố liên quan.

ABSTRACT
Objective: To find out some related factors about 

nursing care at the inpatient departments of Thai Thuy 
General Hospital in Thai Binh Province in 2019. Subjects 
and methods: A cross-sectional descriptive study 
combining quantitative and qualitative research, assessing 
the satisfaction of 198 patients in the inpatient departments 
by interviewing through questionnaires and combining in-
depth interviews Nurses and group discussion of patients 
to supplement the evaluation from both sides. Results: 
Professional nursing when performing care procedures  
(OR = 4,1; 95% CI: 1,2-13,3), the care needs of patients  fully 
met (OR = 3,8; 95% CI: 1,5-9,6). They are two factors that 
related to the overall satisfaction of patients with p <0,05. 
Conclusion: The satisfaction rate of patients with nursing 
care is quite high. Factors: professionalism in caring for the 
patients, the care needs of the patients are fully met are the 
main factors affecting the patient’s satisfaction.

H16.PP.10. Hiệu quả PHCN vận động chi trên cho người bệnh đột quỵ não liệt 
nửa người tại Bệnh viện YHCT Nam Định
(To evaluate the proportion of functional subjects and skillful hands after exercise 
program with repeated exercises in rehabilitation of upper limb motor function for stoke 
patients treated at Nam Dinh Traditional Medicine Hospital)
Ths. Nguyễn Sơn Tùng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tai biến mạch máu não (TBMMN) là vấn 

đề thời sự cấp thiết của ngành y học nói chung và phục 
hồi chức năng nói riêng. Người bệnh bị TBMMN có thể 
được cứu sống nhưng tỷ lệ di chứng và tàn tật đặc biệt 
là di chứng về vận động có thể chiếm đến 61% trong tổng 
số các bệnh nhân còn sống [1]. Phục hồi chức năng được 
sử dụng như là phương pháp nhằm làm giảm tối đa các 
di chứng do TBMMN. Có rất nhiều phương pháp phục 
hồi chức năng khác nhau, thay đổi trong suốt liệu trình 
nhằm mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh.  
Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi chức năng vận động chi 
trên và mức độ khéo léo bàn tay sau khi thực hiện chương 
trình tập vận động bổ sung chi trên có chọn lọc bằng các 
bài tập nhắc lại trong phục hồi chức năng vận động chi 
trên cho người bệnh TBMMN được điều trị tại Bệnh viện 
Y học cổ truyền Nam Định. Phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu can thiệp trên 30 bệnh nhân TBMMN có so 
sánh trước sau. Kết quả: So với trước can thiệp, tỷ lệ đối 
tượng chức năng vận động chi trên tốt tăng từ 0,0% lên 
26,7%. Tỷ lệ đạt mức 3 khéo léo bàn tay tăng lên 86,6% so 
với 3,3% trước can thiệp. Kết luận: Chương trình tập vận 
động bổ sung chi trên có chọn lọc bằng các bài tập nhắc 
lại mang lại kết quả tốt trong việc phục hồi chức năng chi 
trên của người bệnh. 
Từ khóa: Tai biến mạch máu não, người bệnh, Nam Định.

ABSTRACT
Title: To evaluate the proportion of functional subjects 

and skillful hands after exercise program with repeated 
exercises in rehabilitation of upper limb motor function for 
stoke patients treated at Nam Dinh Traditional Medicine 
Hospital. Author: Son Tung Nguyen. Nam Dinh University of 
Nursing. Background: Stroke is an urgent issue of medicine 
in general and rehabilitation in particular. Patients with 
stoke can be saved, but the proportion of sequelae and 
disabilities, especially the movement sequelae, can account 
for 61% of the total number of survivors [1]. Rehabilitation 
is used as a method to minimize the consequences of stoke. 
There are many different methods of rehabilitation, changing 
throughout the procedure to bring the best treatment results 
for patients. Objectives: To evaluate the proportion of 
functional subjects and skillful hands after exercise program 
with repeated exercises in rehabilitation of upper limb motor 
function for stoke patients treated at Nam Dinh Traditional 
Medicine Hospital. Material and Method:Interventional 
study on 30 patients with stoke comparative before. Results: 
Compared with before intervention, the proportion of 
functional subjects with good upper movement increased 
from 0.0% to 26.7%, the daily dependency ratio decreased 
from 93.3% to 13.3 %. The rate of 3 skillful hands increased 
to 86.6% compared with 3.3% before intervention. 
Conclusion: The exercise program of selective upper limb 
supplementation with repeated exercises brings good results 
in the rehabilitation of patients’ upper limbs.
Keywords: Stroke, patients, Nam Dinh.
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H16.PP.11. Đánh giá nhận thức các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu sớm của đột quỵ 
trên người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện Khánh Hòa
Ths. Cù Thị Thanh Tuyền

TÓM TẮT
Mở đầu: Đột quỵ là một bệnh lý nguy hiểm và có tỷ lệ 

tử vong cao. Thiếu nhận thức về các yếu tố nguy cơ và dấu 
hiệu sớm đột quỵ là nguyên nhân chính cho sự chậm trễ 
trong cấp cứu và điều trị đột quỵ. Mục tiêu: 1) Đánh giá 
nhận thức về các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu sớm đột quỵ 
trên người bệnh tăng huyết áp. 2) Xác định mối liên quan 
giữa một số yếu tố với nhận thức về các yếu tố nguy cơ 
và dấu hiệu sớm đột quỵ của người bệnh tăng huyết áp. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 
208 người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Khánh Hòa từ tháng 7-9/2019. Kết quả: 42,8% có nhận 
thức không đạt về các yếu tố nguy cơ đột quỵ, tăng huyết 
áp là yếu tố nguy cơ được kể đến nhiều nhất 64,9%. Nhận 
thức không đạt về dấu hiệu sớm đột quỵ là 51,5%, dấu hiệu 
tê và yếu liệt vận động nửa người được kể đến nhiều nhất 
51%. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức đạt các yếu tố 
nguy cơ đột quỵ là trình độ văn hóa trên tiểu học, cư trú 
ở thành thị, thu nhập trung bình trở lên. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhận thức đạt dấu hiệu sớm đột quỵ là trình độ 
văn hóa trên tiểu học và sống một mình. Kết luận: Nhận 
thức của người bệnh về yếu tố nguy cơ và dấu hiệu sớm 
đột quỵ còn hạn chế. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức 
đạt về các yếu tố nguy cơ đột quỵ là trình độ văn hóa trên 
tiểu học và cư trú ở thành thị. Các yếu tố có ảnh hưởng đến 
nhận thức đạt về các dấu hiệu sớm đột quỵ  là  trình độ văn 
hóa trên tiểu học và sống một mình.
Từ khóa: tăng huyết áp, đột quỵ, yếu tố nguy cơ, dấu hiệu 
sớm

ABSTRACT
Background: Stroke is a dangerous disease and 

has a high mortality rate. Lack of perception of risk 
factors and early signs of stroke is the main cause 
for delays in emergency care and stroke treatment. 
Objectives: 1) Assess awareness of risk factors and 
stroke warning signs in hypertensive patients. 2) 
Determine the relationship between some factors 
with awareness of risk factors and stroke warning 
signs of hypertensive patients. Method: a cross-
sectional study of 208 hypertensive patients at 
Khanh Hoa General Hospital from July to September 
2019. Results: 42.8% of participant are unware 
of risk factors for stroke, hypertension is the most 
common risk factor was aware (64.9%). 51.5% of 
participants are unaware of early signs of stroke, 
numbness and weakness in half-body were aware 
in 51% of participant as a early sign. Factors affect 
perception of risk factors for stroke are education, 
residence, and income. Factors that affect perception 
of early signs of stroke are education and marriage 
status. Conclusion: The perception of risk factors 
and early signs of stroke among hypertensive 
patients are limited. Factors affect perception of risk 
factors for stroke are education level and  residence. 
Factors affect perception of early signs of stroke are 
education level and marriage status.
Keywords: hypertension, stroke, risk factors, 
warning signs  

H16.PP.12. Phối hợp bác sĩ - điều dưỡng
Ann Nguyen

TÓM TẮT
Mục tiêu: Phối hợp kiến thức chuyên môn, lập một kế hoạch chăm sóc chung, cùng trách nhiệm và mục tiêu trong kế 
hoạch điều trị, phối hợp cho một quyết định điều trị an toàn, hiệu quả. Lợi ích: (1) cho bệnh viện: giảm chi phí điều 
trị, giảm thiểu nhập viện trở lại, giảm thời gian nằm viện, tăng sự hài lòng của bệnh nhân và uy tính của bệnh viện; 
(2) cho nhân viên y tế: giảm tai nạn y tế, giảm các thủ thuật chuyên môn không cần thiết, giảm thời gian tìm kiếm 
thông tin, tăng sự trao đổi chuyên môn, tăng sự hài lòng và niềm vui khi làm việc; (3) cho bệnh nhân: được chăm sóc 
chu đáo, cẩn trọng, và chuyên nghiệp, giảm thiểu những khó chịu do bệnh tật, an tâm khi được điều trị có kế hoạch 
chuyên môn, dễ dàng hợp tác với kế hoạch điều trị, sớm lành bệnh trở về sinh hoạt bình thường
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Hội trường 17: CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI
Hall 17 (H17.): CONTEMPORARY ORTHODONTICS

Địa điểm: GĐ 1/RD
Location:  LR1/OSP

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC  “CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI”
SESSION 1 (S1.): CME “CONTEMPORARY ORTHODONTICS”
Chủ tọa/Chairmen: Prof. Young Guk Park,  Assoc.Prof. Glenn Sameshima, Ts. Lê Nguyên Lâm

PHIÊN 2: CẬP NHẬT PHẪU THUẬT HÀM MẶT
SESSION 2 (S2.): UPDATE ON MAXILLOFACIAL SURGERY 
Chủ tọa/Chairmen: Ts. Hoàng Tiến Công, PGs.Ts. Lê Đức Lánh, Ts. Trần Thị Phương Đan

PHIÊN 3: NHA KHOA PHỤC HỒI 
SESSION 3 (S3.): RESTORATIVE DENTISTRY
Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Ngô Thị Quỳnh Lan, Ts. Trần Thị Phương Đan , Ts. Đỗ Thị Thảo

BÁO CÁO POSTER
POSTER PRESENTATION (PP.)

H17.S1.O1. A novel lingual appliance to correct incisor protrusion
Prof. Young Guk Park

ABSTRACT
One of the well-known intervention for the bialveolar protrusion has been the ASO, anterior segmental 
osteotomies. The orthognathic double jaw surgery has been addressed towards the gummy smile with the 
vertical maxillary excess of the anterior face height, and the upper incisor protrusion with class II skeleton 
and retrognathic mandible. Currently the orthodontic treatment for these conditions introduces the new 
scope of its realm by variety of employment of the TSADs. 
In the treatment of the lip protrusion and/or gummy smile, the patient’s urgent craving goes off to instant 
resolution of aesthetic grievance at an earliest priority. In the course to address this issue by extraction of 
bicuspids and retraction of the anterior teeth with ordinary lingual appliances, torque loss is a frequent 
problem along with lingual movement of the upper incisors. The underlying skeletal configurations that 
aggravate the phenotype of incisor protrusion and open bite invariably compel a compromise to individual 
conditions. Such individually defined treatment goals may differ from ideal occlusion. Well defined, high 
quality, digital laboratory processes take the fact into account of an individually targeted treatment goal, 
which is a foundation for optimized appliance for each individual. 
One of the sectional lingual device, such as “C-lingual retractor” splints the 6 anterior teeth to move them 
backward, without friction as in the conventional sliding mechanics. The system involves the difficulty in 
torque control, resulting in deepening of the incisor overbite and dumping of the occlusal plane, thereby 
provoking the potential risk of the periodontal bone loss and root resorption which have been demonstrated 
in numerous previous studies.
The current presentation will introduce the novel lingual system, the “antero-posterior lingual retractor 
(APLR)”, which aims the simultaneous intrusion and retraction of the anterior dental unit with sound 
biological milieu in bimaxillary protrusion or hyperdivergent class II cases.  The system is aiming to move 6 
anterior teeth bodily backward with intrusion of both the anterior and posterior segment simultaneously, 
consequently intrusion of the whole upper dentition results in counterclockwise autorotation of the 
mandible. The total outcome of the appliance will meet the correction of the class II malocclusion with 
hyperdivergent face, open bite and gummy smile. 
It is the aim of the presentation to illustrate the development of the system, the process to assemble the 
appliance components, its mode of action and clinical application.
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H17.S1.O2. Root Resorption: A high-tech approach to a  multi-disciplinary 
problem
Assoc.Prof. Glenn T. Sameshima

ABSTRACT
Whenever the dentist moves a tooth with braces, root resorption always occurs. However 
it is reversible and temporary – most of the time.  Unfortunately when it occurs at the 
root apex often the effect is permanent root shortening and the amount of root lost can be 
devastating.  This presentation summarizes the most recent scientific findings about this topic 
and how technology has increased our understanding of this problem.  Clinical management 
from a medical, genetic, and dental perspective involving nearly all specialists will complete 
this concise discussion of the topic by one of the world’s experts.   The multi-disciplinary 
approach will be of interest to all dentists, and scientists interested in the biology of tooth 
movement, bone remodeling, and development.

H17.S1.O3. Bone anchorage in Clinical Orthodontics, where are we?
Assoc.Prof. Jung Jin Hong

ABSTRACT
Anchorage control has been an important factor in the success of orthodontic treatment. A 
few decades ago, mini-screws were introduced in clinical orthodontics as an orthodontic 
anchorage, In contemporary orthodontics, mini screw-type bone anchorage devices have 
become appliances of choice for securing anchorage in clinical orthodontics. Orthodontic 
mini screws provide stationary anchorage for various tooth movements without the need for 
active patient compliance and with no undesirable side effects. Moreover, they facilitate the 
tooth movement which might otherwise require surgical repositioning of the jaws, extraction 
of permanent teeth. Orthodontic mini screw can provide special benefits to non-extraction 
treatment as an absolute anchorage. Their ability to retract whole dentitions can eliminate 
adverse reciprocal movement and maximize the efficiency of orthodontic treatment.
It is the aim of this presentation to inform dentists/orthodontists who are involved in the field 
of clinical orthodontics by providing a comprehensive knowledge of clinical application of 
current bone anchorage devices, especially total arch distalization using mini-screw in non-
extraction treatment
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H17.S2.O1. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng tại 
Bệnh viện mắt - răng hàm mặt thành phố Cần Thơ giai đoạn 2008 – 2018.
(The effective cleft lip and cleft palate surgery at Can Tho Eye
and Odonto - Stomatology Hospital from 2008 to 2018)
Bs.CKII. Nguyễn Thanh Hòa

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Khe hở môi - vòm miệng là dị tật thường 

gặp nhất trong các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, ảnh 
hưởng đến thẩm mỹ của khuôn mặt, ăn uống, phát âm, sự 
phát triển cả thể chất và tâm lý của trẻ. Mục tiêu nghiên 
cứu: Khe hở môi - vòm miệng là dị tật thường gặp nhất 
trong các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, ảnh hưởng đến 
thẩm mỹ của khuôn mặt, ăn uống, phát âm, sự phát triển 
cả thể chất và tâm lý của trẻ. Kết quả: có 470 trường hợp 
bệnh nhân có khe hở môi và hàm ếch. Tỷ lệ nam giới (53%) 
cao hơn nữ (47%). Tỷ lệ khe hở vòm miệng (55,67%),chiếm 
tỷ lệ cao hơn khe hở môi (44,32%). Tỷ lệ phẫu thuật khe 
hở vòm miệng chiếm tỷ lệ cao hơn khe hở môi. Tỷ lệ phẫu 
thuật khe hở vòm miệng chiếm tỷ lệ cao hơn khe hở môi. 
Tuổi trung bình thấp nhất là phẫu thuật môi lần đầu (4,92). 
Tuổi trung bình thấp nhất là phẫu thuật môi hai bên (8,17). 
Tuổi trung bình thấp nhất là phẫu thuật vòm miệng lần đầu 
(8,83). Kết luận: Tỷ lệ khe hở vòm miệng cao hơn khe hở 
môi, nam nhiều hơn nữ tuổi phẫu thuật trung bình phẫu 
thuật môi lần đầu là 4,92 và vòm miệng lần đầu là 8,17. 
Tỷ lệ thành công phẫu thuật đạt khá cao. 
Từ khóa: Khe hở môi, khe hở vòm miệng, phẫu thuật khe 
hở môi, phẫu thuật khe hở vòm miệng.

ABSTRACT
Background: cleft lip and cleft palate is one 

of the most common congenital malformations of 
maxillofacial region. Objectives: this study was 
done to assess the effective cleft lip and cleft palate 
surgery at Can Tho Eye and Odonto - Stomatology 
Hospital from 2008 to 2018” to introduce to the 
neighboring provinces for application. Results: 470 
patients had cleft lip and cleft palate. The percentage 
of men (53%) was higher than women (47%). The 
rate of cleft palate (55.67%), accounting for a higher 
proportion than the cleft lip (44.32 %). The lowest 
mean age was the first lip surgery (4.92). The lowest 
average age was bilateral lip surgery (8.17). The 
lowest average age was first palate surgery (8.83). 
Success rate after surgery reached 99%. Conclusion: 
The rate of cleft palate was higher than cleft lip, male 
more than female. The average age of first lip surgery 
was 4.92 and the first palate was 8.17. Surgical 
success rate reached 99%.
Keywords: Cleft lip, cleft palate, cleft lip surgery, 
cleft palate surgery.

H17.S2.O2. Cấy ghép implant tức thì ở vùng răng thẩm mỹ bằng kỹ thuật  
“màng chân răng”.
(Immediate implant placement in the aesthetic zone with root membrane 
technique)
Bs.CKII. Bùi Cúc
ABSTRACT
Objectives: Root membrane technique is among the best bone and soft tissue management 
approaches and offers a promising solution for dental implant treatment. Since this technique 
retains the periodontal attachment and preserves alveolar ridge for pontic development, this 
case report demonstrates the hypothesis that prepared partial retained root is functioned as 
a socket shield to prevent facial gingival recession of an immediately placed implant. Results: 
The implants were successfully osseointegrated without complications. Patients were followed 
up after operation and then interim restoration was inserted for immediate loading. One to 
two- year postloading follow-up demonstrated successful functional and aesthetic outcomes. 
Root membrane technique together with immediately loaded implant and interim restoration 
positively supported the alveolar ridge and gingival margin facial to the implant. Thus, higher 
aesthetics of the facial surface of implant was achieved. Conclusion: Root membrane technique 
is a promising addition to immediately loaded implant. This case report demonstrated immediate 
implant placement procedure with one to two- year postloading follow-up.
Keywords: Alveolar bone preservation, dental implant, dentin fragment, esthetics, Immediate 
implant placement, root retention.



140

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỨC KHỎE QUỐC TẾ
INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE 2019

H17.S2.O3. Điều trị ngữ âm cho trẻ sau phẫu thuật khe hở môi - vòm miệng.
(Speech therapy outcomes of children with cleft lip and palate post surgery)
Bs. Nguyễn Hoàng Oanh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng 

thường có rối loạn âm lời nói với nhiều loại biến đổi 
khác nhau. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả 
trị liệu ngữ âm bằng phương pháp “cặp âm tối thiểu” 
trên bệnh nhân có khe hở môi - vòm miệng sau 03, 06 
và 12 tháng. Kết quả: Sau 12 tháng, tỉ lệ phụ âm sai 
trung bình giảm xuống rõ rệt, tính dễ hiểu của lời nói 
tăng lên. Các lỗi quy trình âm vị đều giảm, điển hình 
như qui trình mất phụ âm đầu với tỷ lệ 70% trước can 
thiệp còn 4% và qui trình mũi hóa từ 72% giảm xuống 
0% sau 12 tháng can thiệp). Kết luận: Phương pháp 
cặp âm tối thiểu có hiệu quả trong trị liệu ngữ âm giúp 
trẻ khe hở môi - vòm miệng sau phẫu thuật cải thiện 
được các lỗi phát âm, lỗi quy trình âm vị và cải thiện 
tính dễ hiểu. Với trẻ có khe hở môi - vòm miệng, cần có 
sự phối hợp điều trị giữa các nhà phẫu thuật và âm 
ngữ trị liệu để đem lại chức năng đầy đủ cho trẻ.
Từ khóa: khe hở vòm miệng, rối loạn âm lời nói, cặp 
âm tối thiểu

ABSTRACT
Background: Patients with cleft lip and palate 

have speech sound disorders. Objectives: The aim 
of the study t is to evaluate the results of speech 
therapy using “minimal pairs” in patients with cleft 
lip and palate after 03, 06 and 12 months. Results: 
After 12 months, the average rate of consonant 
errors significantly decreased, the intelligibility of 
speech increased. The phonological process errors 
were reduced, typically with the initial consonant 
deletion process with the rate 70% - 4% (before - 
after intervention), and the nasalisation from 72% 
to 0% after 12 months of intervention. Conclusion: 
The method of minimal pairs is effective in speech 
therapy to help children with cleft lip and palate after 
surgery to improve articulation errors, phonological 
process errors and improve intelligibility. For 
children with cleft lip and palate, there should be a 
combination of treatment between the surgeon and 
speech therapist to provide full functionality for the 
child.
Keywords: cleft palate, speech sound disorder, 
minimal pair

H17.S2.O4. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả phẫu 
thuật điều trị gãy hàm gò má bằng nẹp vít nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố 
Cần Thơ, năm 2018-2019.
(The evaluation of clinical features, x-rays and treatment results of zygomatic 
fractures at Can Tho general hospital, 2018-2019)
Bs.CKII. Tô Tuấn Dân
ABSTRACT
Background: The zygomatic bone are one of the important bones that directly affect the aesthetics and 
function of the face skull. In the situation of increased injuries due to traffic accidents, the zygomatic fractures 
continued to increase in number and are clinically complicated. Objectives: To describe clinical features, 
X-ray and results of surgical treatment of the zygomatic fractures at Can Tho General Hospital. Materials 
and method: A cross-sectional descriptive study and intervention without control group on 43 patients 
with zygomatic fractures treated at the Faculty of Odonto - Stomalogy, Can Tho general hospital from May 
2018 to May 2019. Patients were included in the study by convenient sampling techniques to describe 
clinical characteristics, X-rays, fracture patterns through information of medical records. Evaluating the 
treatment results of manipulating the zygomatic fractures at the jaw position of the zygomatic with small 
screw braces. Data analysis was SPSS 18.0 software. Results: The results showed that 100% of patients had 
symptoms of bilateral imbalance, swollen bruising of eyelids, pain of rejection when a fracture was pressed, 
and conjunctival hemorrhage; 80-90% of patients lose bone continuously and concave the cheekbones 
and the ears; nasal bleeding or premenstrual; limited mouth opening <3.5 cm; software tearing the face, 
lips; dislocated or open joints due to injuries; <10% have mild and mild numbness on the lips, the lips are 
broken, and the eye movement disorder. After 1 week of treatment, 60.5% achieved good results; 34.9% 
achieved good results; 4.7% achieved poor results. After 3 months of treatment, good results accounted 
for 81.4%; quite 16.3%; poor 2.3%. Conclusions: The clinical signs and X-rays of zygomatic fractures were 
abundant. The outcome of surgical treatment at patients with zygomatic fractures was quite good, after 2 
weeks and 3 months, up after surgical had 60.5% và 81.4% respectively.
Keywords: The clinical features, X-rays, zygomatic fractures.
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H17.S2.O5. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị khe hở  
vòm miệng bằng phẫu thuật tạo hình tại Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành 
phố Cần Thơ 2017-2019.
(Clinical features and evaluation of the results of treatment cleft palate with push 
back technique plastic surgery at Can Tho hospital eyes and odonto- stomalogy in 
2018-2019)
Bs.CKII. Dương Huyền Trân

ABSTRACT
Background: Cleft palate is one the common destruction in maxilla-facial area. Various techniques 
of palatoplasty that are practiced today but Push back surgical treatment is considered one of the 
successful methods. Furthermore, this technique is simple for surgeon and gives good results regarding 
functionality and esthetic for patients. Objective: To investigate the clinical features of cleft palate 
and evaluation the result of treatment cleft palate with plastic surgery at Can Tho Hospital Eyes and 
Odonto- Stomalogy in 2018-2019. Materials and method: A descriptive and interventional study 
was conducted in 37 patients were diagnosed cleft palate and recalled after 1 week, 3 months 
and 6 months.  Results: The late surgery age group (> 6 years old) accounts for a high proportion 
of 37.8%, complete cleft palate  accounted for 55% and  the  incomplete accounted for 40%. With 
accompanying malformations, patients with cleft palate all together with cleft lips (13/20), the group 
of malnourished and underweight patients in the sample accounted for 50%. After 6 months of surgery, 
96% achieved good grade, no poor results. There is improvement in pronunciation before and after 
surgery. Conclusion: Preoperative and 6month postoperative speech assessment values indicated 
that pushback technique was good for speech. Furthermore, this technique is simple for surgeon and 
gives good results.
Key word: Cletf palatal, palatoplasty, Push- back.

H17.S3.O1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân, một số yếu tố liên quan và 
đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân có răng nhạy cảm ngà bằng laser diode tại Bệnh 
viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017-2019.
(Study on clinical, causes, relative factors and evaluate the treatment effectiveness for 
patients who suffer from dentin hypersensitivity with laser diode in Can Tho University 
of Medicine and Pharmacy)
Ths. Nguyễn Hoàng Giang

ABSTRACT
Background: Dentin hypersensitivity or Dental sensitivity is a popular problem in dental clinical.
Using laser diode in the treatment of dentin hypersensitivity has been studied and  used more often in 
the world. Objectives: To determine clinical, causes, relative risk factors and evaluate the treatment 
effectiveness for patients who suffer from dentin hypersensitivity with laser diode. Materials and 
methods: Clinical trial study was conducted from December, 2017 to July, 2019 at Can Tho University 
of Medicine and Pharmacy’s Hospital. A sample of 123 patients > 18 years old with 306 teeth diagnosed 
dentin hypersensitivity were devided into two groups (n=153 each group): group  I (treated by laser 
diode 810nm, 0,5W) and group II (treated by GC tooth mousse cream), sensitivity was assessed by 
thermal tests and evaporative stimulus.  Results: The rate of female (59,3%) was higher than male 
(40,7%), the rate of premolars and molars were higher than incisors and canines, the most common 
sensitive position on the tooth was cervical (98%). The most common initiation factors were cold 
stimuli (87,8%) followed by acid (57,7%).  The most common cause of dentin hypersensitivity was 
gingival recession (41,2%). Incorrect brushing teeth and eating high acid foods and drinks were 
main risk factors related to dentin hypersensitivity. At the immediate time, group I had significantly 
lower effectiveness than group II (p<0,001). After three months, there was no difference of statistical 
significance on treatment effectiveness between group I and group II (p=0,288, p=0,077). After six 
months, group I had significantly higher effectiveness than group II (p<0,001). Conclusions: Female 
eating high acid foods and drinks was more susceptible to ivory dentin hypersensitivity, especially at 
cervical of premolars and molars. Laser diode treament was effective in reducing dentin hypersensitivity 
immediately and increased after six months.
Keywords: Dentin hypersensitivity, Laser diode.
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H17.S3.O2. Đặc điểm hình thái răng và mô nha chu của mọc răng thụ động 
không hoàn toàn dựa vào chụp cắt lớp vi tính với chùm tia hình nón.
(Morphological classification of altered passive eruption based on cone beam 
computed tomography images)
Ths. Huỳnh Thị Ngọc Thanh

ABSTRACT
Background: Altered passive eruption is more and more popular with rate 29,5% and 
treatment needs is increasing. Objectives: To characterize morphological and periodontal 
features of the tooth groups of the maxillary anterior of altered passive eruption to choose 
the method treatment for each patient. Materials and methods: A cross sectional descriptive 
study was 228 teeth from 38 altered passive eruption patients with clinical examination, 
measured on study casts and cone beam computed tomography images. Results: The width/
length for central: 1,06; lateral: 1,02 and canine: 1,03. The mean distance between the cement 
enamel junction and the bone crest was on average <1,5 mm, thickness soft tissue (68,4%) 
and facial bone thickness was > 1mm.; no association between the soft tissue and  the hard 
tissue thickness was observed. Conclusion: Clinical examination combined with cone beam 
computed tomography images can be used in the diagnosis and treatmen planning of altered 
passive eruption cases. In particular, the principle of treatment is to establish the biological 
width and returning the correlation between tooth, soft tissue and bone tissue.
Keywords: altered passive eruption, computed tomography, gingivectomy.

H17.S3.O3. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả  
che tủy gián tiếp bằng Biodentine trên răng vĩnh viễn bị viêm tủy có hồi phục  
tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2018-2019.
(Clinical, paraclinical features and the results of indirect pulp capping treatment 
by biodentine in permanent teeth with reversible pulpitis at Can Tho University 
Hospital 2018-2019)
Ths. Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh

ABSTRACT
Background: Indirect pulp capping is a procedure used in minimal intervention dentistry  
wherein the deepest layer of the remaining affected carious dentin is covered with a layer 
of biocompatible material in order to prevent irreversible pulpitis. Biodentine is a new 
tricalcium silicate based material designed  as a permanent dentine substitute that protects 
the vitality of the pulp from exposure and encourages reparative dentine bridge formation. 
Objectives: To describe the clinical, the paraclinical features and evaluate the efficacy of 
indirect pulp treatment by Biodentine in permanent teeth with reversible pulpitis at Can 
Tho University Hospital. Materials and methods: interventional study was conducted 
on 72 reversible pulpitis permanent teeth indicated  for indirect pulp capping at hospital 
of Can Tho university of medicine and pharmacy. Results: The cold testing result showed 
a significant reduction in postoperative pain rate when compared to preoperative pain rate 
with a significant difference after one month (p<0,05).Under the size of 2mm radiolucency 
appeared in periapical radiograph with 1,54% (1/72 teeth).The success rate of both clinical 
and subclinical assessment at 1st  month were 94.44% (68/72 teeth); at 3rd month was 95,59% 
(65/68 teeth) and 96,92% (63/65 teeth) at 6th month. The overall success rate was 87,5% 
after six-month treatment. Conclusion: Biodentine was highly effective when used as indirect 
pulp capping material in teeth with reversible pulpitis.
Keywords: indirect pulp capping, reversible pulpitis, Biodentine
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H17.S3.O4. Nghiên cứu tình hình, một số yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng và 
ảnh hưởng của sâu răng sớm ở trẻ từ 24-71 tháng tuổi tại các trường mầm non 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, năm 2018-2019.
(The early childhood caries in preschool children with age 24-71 months in urban 
Can Tho, Vietnam)
Ths. Nguyễn Tuyết Nhung

ABSTRACT
Background: Early childhood caries is one of the most common chronic diseases and very difficult for 
management in preschool children, characterized by early onset and rapid progression. It significantly 
results in oral health and life on about 60-90% children world-wide. Objectives: To determine 
prevalence, average of decay, miss and fill tooth (dmft) index, SiC index and describe clinical features in 
preschool children with age 24-71 months in urban Can Tho. Materials and method: A cross- sectional 
descriptive study was conducted on 247 preschool children in five kindergarten of urban Can Tho from 
September 2018 to March 2019.  Results: There were 92,7% and 83% children who have had ECC and 
S- ECC with dmft  index was 10,32, increased by age and SiC was 16,9- very high. Children in group 
48-59 months of age and group 60- 71 months of age have had dmft index significantly higher than in 
group 24-35 months of age (p<0,05). SiC index was 16,9. Percentage  of initial caries stages (ECC -1,2) 
were nearly equal to  percentage of decay stage (ECC-3) was 49,3 và 50,7 respectively. Distribution of 
ECC on the maxillary was higher than on the mandibular and the upper incisors were the most rate of 
ECC while the lower incisors were the least.  Conclusion: Prevelence of ECC in preschool children in 
urban Can Tho was very high and increased by age. This study would like to underline a large amount 
of ECC in the initial caries stage can make the prevalence of ECC in the study population was very high. 
Thus, detection early, prevention and management are very necessary to reduce ECC.
Keyword: early childhood caries, dmft, SiC

H17.S3.O5. Đánh giá kết quả điều trị mất răng sau bằng phục hình cố định cầu 
răng trên bệnh nhân đến khám tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 
năm 2018-2019.
(Ealuation of the results of treatment of  missing  posterior teeth by prosthetic 
fixation on patients visiting the hospital of Can Tho university of medicine and 
pharmacy, 2018-2019)
Ths. Nguyễn Huy Hoàng Trí

ABSTRACT
Background:  Tooth loss not only affects the function of chewing and digesting food but is also related 
to the ability to pronounce oreven change the facial appearance, causing loss of aesthetics and making 
patients less confident in communication. Objectives: To evaluate the clinical features, X-ray ofpre-
treatment and post-treatment teeth and treatment resulting from molar tooth loss by fixed prostheses. 
Materials and method: The study was carried out in 38 patinets at Can tho university fo medicine 
and Pharmacy. Results: The average age of patients in the study was 18 to 30-year-old. The number of 
women was more than men. The posterior teeth are lost more than the anterior, the teeth of maxillary 
was lost more than the teeth of mandibular. 7 prostheses were success 18.4%, 31 prostitutes were 
done acceptably 81.6%. In overall, the satisfaction rate was 100%. 9 prostheses were classified as 
perfect 23.7%, 27 prostheses were finished acceptably 71.1%, 2 prostheses which was required to 
the prophylaxis repair account for 5.3%.. About the function, 8 perfect prostheses achieved 21.1%, 
30 prostitutes are acceptable, account for 78.9%, and there was no prostheses that need repair or 
replacement. According to the CDA rating scale, the perfect rate accounted for 10.5%, 84.2% cases was 
acceptable, the prophylaxis repair was 5.3%.  Conclusion: The application of fixed prosthesis in molar 
teeth had acceptable results and improve chewing and esthetic function of patients.
Keywords: prosthetic fixation, the pre-restyled, abutment teeth, the abutment teeth
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H17.S3.O6. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả phẫu 
thuật nhổ răng khôn hàm dưới bằng tay khoan quay và máy piezotome ở bệnh 
nhân tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2018-2019.
(Research on clinical, x-ray characteristics and evaluation the treatment results 
of piezotome versus rotatory osteotomy in mandibular impacted third molar 
extraction)
Ths. Nguyễn Minh Khởi
ABSTRACT
Background: Piezoelectric surgery is a safe and effective osteotomy technique that can 
decrease the perioperative complications in oral-maxillofacial surgery. Objectives: to research 
on the clinical, X-ray characteristics and to compare the results of piezosurgery versus rotatory 
osteotomy in mandibular impacted third molar extraction. Materials and method: Thirty 
patients (20 females, 10 males) with bilateral symmetrical impacted lower third molars 
were included in our study. The two osteotomy techniques were randomly allocated to be 
performed on the right or the left impacted lower third molars. Results: Operation time was 
found to be significantly longer in the piezosurgery group (p<0,05). No significant difference 
was seen between piezosurgery and conventional rotatory techniques in terms of mouth 
opening (interincisal opening), swelling at baseline, 1st, 3rd, and 7th day postoperative day 
(p>0,001). There was statistically significant difference that the level of pain of group with 
piezotome was lower than the another one on 1st, 3rd, and 7th day postoperatively (p<0,05). No 
nerve injuries or alveolitis were found in our research.). Conclusion: Piezosurgery provides 
a precise, less agressive osteotomy compared to conventional rotary techniques. Operating 
time with piezotome was more than that of conventional handpiece but the postoperative 
pain was less in piezotome.
Keywords: postpartum depression, women, Cantho.

H17.PP.01. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả điều trị 
bệnh nhân có răng khôn hàm dưới lệch được phẫu thuật bằng kỹ thuật vạt bao 
và vạt tam giác tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017 – 2018
(Clinical, radiographic assessment and outcome of envelop and triangular flap 
designs in surgical management of impacted mandibular third molars. At faculty of 
odonto-stomatology, Can Tho University of Medicine and Pharmacy, from 2017-2018)
Ths.Bs.CKII. Lâm Nhựt Tân
ABSTRACT
Background: The third molar extraction is a common practice in oral surgery. Designing 
and implementing an optimum flap would facilitate a better technique for the surgeon and 
minimize complications. Objective: The study was to evaluate impacted mandibular third 
lowers for their clinical and radiographic characteristics and to compare of the outcome of 
envelop and triangular flap design in surgical management of impacted mandibular third 
molar surgery in terms of pain, swelling and trismus. Material and methods: Seventy four 
patients of impacted 3rd molars were divided into two groups of 37 each. Each group was 
operated with envelop or triangular flap based on the randomization using lottery method. 
Result: Mandibular third molar impaction was nearly equal in both genders with male to male 
ratio of 1:1. The mean age was 23, 68 ± 3, 3 SD. The results were assessed on 1, 3 and 7 days 
for pain using visual analog scale. In envelop flap group, 51, 4% experienced mild pain, 37, 8% 
severe pain and 8, 1% very severe pain on day 1. Similarly, in triangular flap group, 45, 9% 
experienced mild pain, 43, 2% severe pain and 10,8% very severe pain. Pain level decreased 
from day 1 to day 3, and 7 after surgery. Conclusion: Selection of flap design depends on many 
variables like surgeon’s preference and skill.
Keywords: Third molar, pain, swelling, surgery, envelop flap, triangular flap
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H17.PP.02. Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt bỏ thân răng khi nhổ răng khôn 
hàm dưới mọc lệch/ngầm có liên quan thần kinh xương ổ dưới ở Bệnh viện 
trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2018-2019.
(The surgical outcomes of coronectomy in impacted third mandibular molars in 
close proximity to inferior alveolar nerve)
Ths.Bs.CKII. Nguyễn Hoàng Nam

ABSTRACT
Background: The extraction of an impacted mandibular third molar can cause neurological 
complications that consist of temporary or permanent sensory alterations due to the damage 
in the inferior alveolar nerve. Objectives: To evaluate the outcomes of impacted mandibular 
third molar coronectomy in close proximity to the inferior alveolar nerve at the Hospital 
of Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2018-2019. Materials and methods of 
the study: This is a descriptive – sectional study. The sample consisted of 37 patients with 
42 mandibular third molars with high-risk signs on panoramic radiographs. The following 
data collected: the patient information (age, gender); tooth characteristics; the length of the 
surgical procedure; inferior alveolar nerve injury, postoperative pain (measured using Visual 
Analog Scale); swelling assessment; trismus; and postoperative adverse effects. Results: 
37 patients (13 men and 24 women) with 42 mandibular third molars (23 teeth 38 and 19 
teeth 48). No postoperative inferior alveolar nerve injury was recorded in this study. Most of 
patients experienced from a moderate pain to a mild pain and it decreased gradually until 
there was no pain from 2 hours to 48 hours after surgery. The degree of horizontally facial 
swelling were 2,059mm and 1,794mm; vertically were 1,794mm and 2,029mm comparing 
before the surgical procedure with on the postoperative days 2 and 3 increased significantly. 
The degree of mouth opening reduced significantly when comparing before surgery with that 
after surgery: on the first day was 8.8mm and on the second day was 5,5176mm; from the 
first day to the second day after surgery was 3,2824mm and that was a statistically significant 
increase. Conclusion: Coronectomy is a safe technique and should be extensively applied to 
patients who have third mandibular molars with regard to inferior alveolar nerve injury.
Keywords: coronectomy, inferior alveolar nerve.

H17.PP.03. Đặc điểm lâm sàng, X quang và kết quả phẫu thuật điều trị gãy xương 
hàm dưới bằng nẹp vít nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, năm 2018 – 2019.
(The clinical features, x ray and evaluate of the treatment of mandibular 
fractures using miniplate at Ca Mau General Hospital, 2018 – 2019)
Bs.CKII. Dương Văn Phủ

ABSTRACT
Background: Mandibular fractures are relatively popular in facial trauma (47 –  61%). The use 
of miniplate in treatment mandibular fractures has recently regained cceptance. This study 
is evaluated of treatment of mandibular fractures using miniplate. Objectives:  To describe 
the clinical features, X ray and to evaluate of the treatment of mandibbular fractures using 
miniplate. Materials  and  method: A  cross  prospective  study  was  conducted  in  51  patients  
with mandibular fractures. Results: The common clinical features were malocclusion (90,2%) 
and tenderness (100%). Fractures of mandibular symphysis were the most rate (47,1%). At  
3 month after operation proceduces had numbness of the lower lip or chin (11,8%) and hadn’t 
limited open mouth. Conclusion: 84,97% of patients showed significant improvements and 
15,03% of patients showed moderate improvements at 3 month follow – up after operation 
proceduces.
Keyword: Clinical features, X ray, miniplate, mandibular fractures.
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H17.PP.04. Sự thay đổi mô nha chu kế cận sau phẫu thuật răng khôn hàm dưới mọc 
lệch, ngầm
(The periodontal status of adjacent molars after surgical extraction the mandibular 
third molar)
Ths. Hà Nhật Phương

ABSTRACT
Background: Extraction mandibular third molar is a clinical common surgery. The impacted third 
molar can cause complication for periodontal status of adjacent molars even pre-surgical or post-
surgical stage. Objectives: To evaluate the change in periodontal status of adjacent molars after surgical 
extraction the mandibular third molar. Materials and methods: A cross sectional descriptive study in 
86 patients, to evaluate the periodontal status PlI, GI, PD by clinically and the adjacent second molar’s 
alveolar bone height in periapical film. All mesures were recorded at the time of surgery, postoperative 
3 months and 6 months. Results:  The values of periodontal status were significantlly reduced after 3 
months and 6 months compared to baseline data. The PlI index decreased from 1,29±0,26 to 0,70±0,16, 
the GI index from 1,06±0,21 to 0,67±0,24, the PD decreased by 0,85mm and the adjacent second 
molar’s alveolar bone height increased by 0,11mm on average. Conclusion: There was a significantly 
improvement of periodontal status of the adjacent molar, especially the second molar after impacted 
mandibular third molar surgery.
Keywords: Impacted mandibular third molar surgery, periodontal status.

H17.PP.05. Phẫu thuật đặt lại vị trí môi trong điều trị cười lộ nướu.
(Lip reposition surgery: a new call in periodontics for gummy smile treatment)
Ths. Trần Huỳnh Trung

ABSTRACT
Background: Excessive gingival display has been one of the major causes of patient embarrassment. 
An imbalance in the gingiva-tooth ratio results in the dominance of gingival appearance often referred 
to as “gummy smile.” To improve the smile, the balance, and harmony between all the three components 
of the smile: lips, teeth and gingiva are integral. A normal gingival display between the inferior border 
of the upper lip and the gingival margin of the central incisors during a normal smile was 1-2 mm. 
In contrast, an excessive gingivae-to-lip distance of 4 mm or more was classified as unattractive. 
Objectives: To decrease gingival display for gummy smile. Materials and Methods: A 35-year-old 
female patient reported to Can Tho University of Hospital with the chief complaint of the excessive 
gingival display. The patient was apparently asymptomatic except the embarrassment of going in 
public due to a gummy smile. On examination, she had an excessive gingival display of around 8-10 
mm extending from maxillary right first molar (tooth 16) to maxillary left first molar (tooth 26). Her 
clinical crown’s front teeth was normal. The patient’s medical history was non-contributory and there 
was no contraindication to surgical treatment. Results: After 4 weeks of treatment, swelling of the 
upper lip, no painless bleeding, a little difficult to communicate and eat in the first week. The maximum 
smile improved to 2 - 3mm. The patient felt happy and more confidence with her smile.  Conclusion: 
The current case report highlights the treatment of “a gummy smile” through a periodontal plastic 
procedure called lip repositioning with enormous patient motivation and satisfaction by improvement 
of esthetics. This was a dental esthetic procedure has been improved the gummy smile.
Keywords: gummy smile, lip repositioning.
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Hội trường 18: HAND ON THỰC HÀNH SỬ DỤNG MTA
Hall 18: HAND ON MTA PRACTICE IN ENDODONTICS

Địa điểm: Phòng họp Khoa RHM
Location: Meeting Room, Faculty of  Odonto-Stomatology

Giới thiệu chuyên sâu về nội nha và các ca lâm sàng, thực hành MTA cho 20-25 học viên
Introduction to endodontics and clinical cases, practice MTA for 20-25 students 
Prof. JunSang Yoo
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Hội trường 19: ĐIỀU TRỊ VÙNG HÀM MẶT

Hall 19 (H19.): MANAGEMENT OF ORAL AND MAXILLOFACIAL DISEASES
Địa điểm: GĐ2/RD
Location: LR2/OSP

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT CÁC VẤN ĐỀ MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VÙNG HÀM MẶT”
SESSION 1 (S1.): CME “UPDATE ON TREAMENT OF MAXILLOFACIAL DISEASES” 
Chủ tọa/Chairmen: Assoc.Prof. Waranuch Pitiphat, Gs.Ts. Hoàng Tử Hùng,  PGs.Ts. Trương 
Nhựt Khuê

PHIÊN 2: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “SỬ DỤNG VẬT LIỆU MTA TRONG NỘI NHA LÂM SÀNG CHUYÊN SÂU”
SESSION 2 (S2.): CME “USING MTA IN CLINICAL ENDODONTICS”
Chủ tọa/Chairmen: Bs.CKII. Nguyễn Thanh Hòa, Ts. Lê Nguyên Lâm

BÁO CÁO POSTER
POSTER PRESENTATION (PP.)

H19.S1.O1. Maternal periodontal diseases and adverse pregnancy outcomes.
Assoc.Prof. Waranuch Pitiphat

ABSTRACT
From last decade of the 20th century, numerous epidemiological studies and intervention trials have attempted to 
prove the relationships between maternal periodontal diseases and adverse pregnancy outcomes. Maternal periodontal 
disease is a highly prevalent condition that has been studied extensively in relation to adverse pregnancy outcomes, 
including preterm delivery, pre-eclampsia, and low birth weight. This presentation provides the evidence of the link 
between periodontal health and adverse pregnancy outcomes. In addition, the periodontal management of pregnant 
patients about the oral health of the mothers, the mothers and the fetuses is discussed. Majority of the studies suggest 
that periodontal disease is associated with increased risk of adverse pregnancy outcomes. Periodontitis was associated 
with 2.26 times increased risk for poor pregnancy outcomes. There is increased risk of preterm birth among non-
smoking, non-alcohol drinking women with maternal periodontitis. Women with preterm birth were4.47 times more 
likely to have periodontitis as compared with the controls. The benefits of periodontal treatment may be at different 
timing such as at preconception, very early in pregnancy or between pregnancies. Suitable periodontal therapy and 
patient motivation is important to establish and maintain periodontal health in pregnancy patient.

H19.S1.O2. Non-odontogenic Orofacial Pain: Challenges in Diagnosis and 
Management.
Assist Prof. Teekayu Plankoon Jorns

ABSTRACT
Non-odontogenic orofacial pain refers to chronic orofacial pain conditions maintain primarily by neuropathic 
or musculoskeletal mechanisms due to trigeminal nervous system injury or dysfunction. The orofacial pain 
disorders in this presentation will include temporomandibular disorders, trigeminal neuralgia and painful 
post-traumatic trigeminal neuropathy (PPTTN). Pharmacological, surgical and psychological interventions 
for orofacial pain will be discussed. The management of several orofacial pain conditions often requires long-
term prescription medications that have significant side effects and lead to impaired quality of life. The use 
of first-line medication for the treatment of orofacial pain conditions are carbamazepine and oxcarbazepine in 
patients of East and Southeast Asian descent is at greatest risk for developing severe, sometime life threatening, 
adverse skin drug reactions. Human leukocyte antigen (HLA) allele B*1502, a strong marker for carbamazepine-
induced Steven-Johnson syndrome, is seen in high frequency in Asian population, therefore, genetic screening 
for this allele before using the medication is crucial. Surgical and psychological interventions are considered in 
medication-resistant orofacial pain cases and will be discussed using evidence-based approach.
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H19.S1.O3. Cập nhật về vật liệu dán tự xoi mòn năm 2019.
Gs.Ts. Hoàng Tử Hùng

TÓM TẮT
Mục đích của bài trình bày là phân tích các tài liệu 

nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của 
liên kết giữa mô răng với các vật liệu dán tự xoi mòn và 
các biện pháp nhằm duy trì lâu dài giao diện dán.

ABSTRACT
The aim of presetation is to analyze the available 

research on the factors that influence the stability 
of the resin–dentin / resin-enamel bonds using self-
etching adhesives and the strategies for preservation of 
the adhesive interface over time.

H19.S1.O4. Personalized Medicine in Dentistry.
Dr. Do Thi Thao

TÓM TẮT
Cá nhân hóa trong điều trị là một dạng điều trị sử dụng 

thông tin về gen, protein và môi trường của một người để 
phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh. Đây là việc điều trị 
theo đặc điểm riêng của từng bệnh nhân. Sau khi dự án bộ 
gen người kết thúc vào năm 2003, sự tiến bộ của các công 
nghệ genom vào môi trường, lâm sàng là một công cụ hỗ 
trợ cho việc ra quyết định lâm sàng tạo tiền đề cho cá nhân 
hóa trong điều trị nha khoa. Trong hai thập kỷ qua, đã có 
nhiều tiến bộ về di truyền học, proteomics, chuyển hóa, sinh 
học phân tử và y học phân tử. Những tiến bộ hiện đại trong 
cá nhân hóa trong điều trị dựa trên công nghệ xác định đặc 
điểm sinh học, DNA, RNA hoặc protein của bệnh nhân, giúp 
chẩn đoán bệnh và tiên lượng bệnh. Hầu hết các bệnh lý 
vùng miệng là do sự tương tác phức tạp của các yếu tố di 
truyền, sinh học, hành vi, môi trường và các yếu tố khác. 
Gần đây, cá nhân hóa trong điều trị đã được áp dụng trong 
chẩn đoán, điều trị và dự đoán các bệnh trong nha khoa 
bao gồm sâu răng, viêm nha chu, sai khớp cắn và ung thư 
miệng.

ABSTRACT
Personalized medicine is a form of medicine that uses 

information about a person’s genes, proteins, and environment 
to prevent, diagnose, and treat disease. This is the tailoring 
of medical treatment to the individual characteristics of 
each patient. After the human genome project finished in 
2003, the advancement of genomic technologies into the 
clinical setting and as an adjunct for clinical decision making 
sets the stage for personalized dental medicine. In the last 
two decades, there have been many advances in genetics, 
proteomics, metabolomics, molecular biology, and molecular 
medicine. Modern advances in personalized medicine rely 
on technology that confirms a patient’s fundamental biology, 
DNA, RNA, or protein which ultimately leads to confirming 
the disease and predict individuals get diseases.  Most of the 
oral diseases arise from a complex interaction of genetic, 
biological, behavioral, environmental and various other 
factors. Recently, personalized medicine has been applied 
in diagnosis, treatment and predict diseases in dentistry 
including dental caries, periodontitis, malocclusion, and oral 
cancers.

H19.S2.01. MTA Obturation: Rationale & clinical cases.
Prof. JunSang Yoo

ABSTRACT
The 21st century, Mineral Trioxide Aggregate has been introduced in the dentistry. The main characteristics are 
hydraulic setting, sealing ability, antibacterial effect and bioactivity. These characteristics exhibit important role in 
saving the natural teeth. It can block the transport pathways of bacteria and entomb the remaining bacteria found 
in the dentinal tubules. MTA orthograde obturation can enhance the regeneration of new cementum. The era of 
“Regeneration therapy” has finally come.
Introduction
I. MTA orthograde obturation’s rationale
- Sealability: MTA perfectly blocks germ transmission both inside and outside the root canal. Also, it can kill the bacteria 
by way of sealing of the lumen of dentinal tubules.
- Antibacterial effect: Initial anti-bacterial effect can be achieved by high alkalinity. Bacterial entombment by intratubular 
biomineralization will occur after MTA obturation. Short tag-like structures obliterated the entrance of the dentinal 
tubules and long tag-like precipitates filling the lumens of dentinal tubule. This bacterial entombing mechanism is a 
unique aspect of MTA orthograde obtutation which has not been reported in any other conventional root canal filling 
materials.
- Bioactivity: In animal studies, MTA has been shown to promote cementum formation and apical root closures. MTA 
is not inert, but rather, by release of calcium and subsequent HA precipitation, MTA plays an active role in promoting 
hard tissue formation.
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H19.PP.O1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và so sánh kết quả điều trị 
nội nha răng cối nhỏ bằng hệ thống protaper tay và protaper máy trên bệnh 
nhân đến khám tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017-2019.
(Clinical features, radiographic images and evaluation of the result of endodontic 
treatment of bicuspids treated with manual and rotary protaper system)
Ths. Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên

ABSTRACT
Background: In 21st century, due to the appearance of new materials and instruments, dentists could provide 
reliable, effective and predictable methods of treatment to their patients, especially in endodontic. Shaping root 
canals has become more and more convenient thanks to two remarkable types of shaping instruments: manu-
al files and rotary systems. Although rotary systems have some advantages such as shaping faster, remaining 
the root canal’s flexure, manual NiTi instruments still has their own strong points. Objectives: To compare the 
clinical features, radiographic images of bicuspids with pulp and periapical diseases and evaluate the result of 
endodontic treatment of bicuspid treated with rotary and manual protaper systems. Materials and method: 
A descriptive and interventional study was conducted on 74 patients divided into 2 groups of 37. Group 1 was 
treated with rotary system and group 2 was treated with manual protaper systems.  Recalled after 1 week, 3 
months and 6 months. Results: In group 1, the successful rate after 1 week, 3 months and 6 months was 89,2%; 
94,6%; 94,6% comparing to 86,5%; 91,9%; 91,9% of group 2. Conclusion: Manual and rotary protapers systems 
both perform good results in bicuspid’s root canal treatment and there is no difference between the successful 
proportion of two systems.
Keyword: manual protaper system, rotary Protaper system, bicuspids endodontic.

H19.PP.02. Đặc điểm lâm sàng, X quang và kết quả điều trị nội nha lại răng 
trước hàm trên ở bệnh nhân tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 
năm 2017-2019.
(Study of clinical, radiographic features and assessement of the treatment results 
for maxilarry incisors endodontic retreatment in Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy hospital)
Ths. Nguyễn Thu Ngân

ABSTRACT
Background: Retreatment is common in endodontics. Root canal retreatment is a non-surgical procedure that 
involves removal of root canal filling materials from the tooth, followed by cleaning, shaping and obturating 
of the canals. Objectives: to survey clinical, radiographic features, assess the treatment results by retreatment 
endodontics therapy. Materials and method: descriptive, clinical trial study in 52 patients with 74 teeth had re-
treatment endodontics therapy in Can Tho University of Medicine and Pharmacy from 5/2017-3/2019. Results: 
Clinical features consisted of 73% painful percussion, 48,6% loose teeth, 31,1% discolored teeth, 45,9% sinus 
tract, 45,9% inflammation or sweeling. In radiography consisted of underfilled canals 60,8%, pins 29,7%, poor 
obturation quality 9,5%, 1,4% broken instruments. A majority of the patients had widening of the periapical 
periodontal ligament space and periapical radiolucency: 54,1% and 36,5%. The initial treatment outcome had 
good rate (90,5%). The treatment outcome after 6 moths had a healed rate of 94,6%. Conclusion: retreatment 
endodontic is a safe and effective method. Clinical, radiographic features of lesions are significant in diagnosis 
and prognosis of treatment outcomes.
Keywords: endodontic retreatment, non-surgical endodontic, clinical, radiography.
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H19.PP.03. Kết quả điều trị nội nha nhóm răng trước vĩnh viễn hàm trên bằng 
trâm protaper tay và trâm cổ điển tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 
năm 2017-2019.
(Clinical features, radiographic images and evaluation of the result of endodontic 
treatment of anteriors treated with protaper handfiles vs stainless steel 
instruments)
Ths. Đàm Thái Hà

ABSTRACT
Background: Preparing the root canal is one of the important steps leading to the success of endodontics, to 
extend the life of the tooth and maintain chewing power. Protaper files system was born as a revolution in dental 
treatment. There have been many studies on this type of endodontic instrument in the world. However, in Can 
Tho, there are still no studies on the effectiveness of Protaper. Objective: To evaluate the result of endodontic 
treatment of anteriors treated with hand Protaper and stainless steel instrumentation. Materials and 
method: 84 anteriors were randomly divided into two groups. Group 1: 42 teeth prepared with stainless steel 
instrumentation and Group 2: 42 teeth were prepared with hand protaper instruments in crown-down technique 
in Hybrid technique. Digital radiographic system was used to take pre- and postoperative radio graphs of the 
samples. Results: The Incisors (57,1%) and the lateral incisors (30,9%) are the most common treated tooth. 
The canies was hardly treated with 12%. After 3 months, good result accounted for 98,8% and average 1,2%. 
Conclusion: Although none of the methods promoted complete cleanliness of the canal walls, Protaper handfiles 
system showed better results and was faster than stainless steel instruments. Key words: hand Protaper NiTi, 
stainless steel instrumentation.

H19.PP.04. Nghiên cứu tình trạng và đánh giá sự ảnh hưởng của tình trạng sức 
khỏe răng miệng đến chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận 
nhân tạo định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, năm 2018-2019.
(Oral health status and oral health-related quality of life in end-stage chronic renal 
disease patients undergoing hemodialysis in hospitals in Can Tho city)
Ths. Phạm Tuấn Huy

ABSTRACT
Background: Chronic renal disease is a health issues all over the world,  and impact to quality of life in patients. 
Oral health-related quality of life (OHRQoL) is an integrated part of general health, Oral health has a great impact 
on quality of life in end-stage disease patients undergoing hemodialysis Objective: To evaluate oral health status 
and oral health-related in end-stage chronic renal disease patients undergoing hemodialysis in hospitals in Can 
Tho city. Materials and method: A cross-sectional questionnaire survey and oral health examination study 
were conducted on 270 end-stage chronic renal failure patients (stage V) who were undergoing renal dialysis 
in Can Tho city. The study included the questionnaire form and modified WHO proforma to record their oral 
health status. Oral health-related quality of life was determined by means of short form oral health impact profile 
(OHIP-14). Results: Caries prevalence of 90% was seen in this study group. Results show that the proportion 
of patients losing their teeth was 78,5%, the mean (± SD) DMFT was 10,9±6,05, periodontal disease was 95,9%, 
the mean sextant Bleeding was 0,2±0,77, Calculus 2,92±2,48, Pocket 4-5mm 1,6±2,06,  Pocket 6mm or more 
0,64±1,39. The average value of OHIP-14VN was 8,21±4,56. Lowest score was 0 and highest score 41. Conclusion: 
Hemodialysis patients had a poor oral hygiene and periodontal status, weak attitudes and negligence toward oral 
health but they satisfied of their oral health condition and their OHRQoL was approximately good. There should 
be communications between nephrologists and oral healthcare professionals in order to promote the patients 
oral health stauts.
Keywords: Oral health, Chronic renal disease, Hemodialysis, Oral health-related quality of life, OHIP-14.
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H19.PP.05. Đánh giá lâm sàng về độ che phủ và màu sắc nướu của màng chân  
bì trong điều trị khuyết hỏng nướu Miller I và II: Trường hợp lâm sàng răng  
23, 24, 25.
(Clinical evaluation of puros dermis allograft tissue matrix for root coverage and 
colour match for treatment recession gingival miller I and III)
Bs. Võ Hải Thắng

ABSTRACT
Background: Predictable root coverage and good colour match are the major therapeutic end points in the 
treatment of gingival recession. Puros Dermis Allograft tissue matrix has been used as a substitute to connective 
tissue graft, but its colour match in populations with a high degree of melanin pigmentation has not been 
extensively studied. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of an Puros dermis allogaft matrix for 
root coverage procedures and to objectively analyze the post-operative esthetics using a Visual Analog Scale (VAS). 
Objectives: Evaluate the clinical effectiveness of the dermal biofilm grafting method for the process of covering 
the root surface of the exposed root and an objective aesthetic analysis after the surgery by visual analog scale 
(VAS) at Hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy. Materials and Methods: Descriptive studies 
of clinical cases. 27-year-old male patient had cosmetic problems due to the appearance of recession gingival 
23, 24 and 25 when laughing. A total of 1 patient contributed to 3 positions, the position of tooth 23 falling into 
Miller’s class II and the position of teeth 24 and 25 falling into the Miller’s class I gingival recession be treated 
for puros dermis graft transplant at University Hospital. Can Tho Medicine and Pharmacy from January 2019 to 
June 2019. Results: A total of 3 sites were treated and a mean coverage of (97.90% and 96.01%) was obtained 
at the end of 3rd and 6th month respectively. A mean VAS score of 8.5 and 9.0 (3rd and 6th month) and 8.0 and 
8.5 (3rd and 6th month) was obtained when the colour match recorded by the patients and an independent 
observer. Conclusion: The study showed that acellular dermal matrix graft (Puros Dermis Allograft) may be 
successfully used to treat gingival recession, as adequate root coverage may be predictably obtained. The grafted 
areas underwent melanization from the 3th month onwards and complete blending with the adjacent sites was 
obtained at 6 year, it is necessary to monitor the gingival color blend for up to 1 year.
Keywords: Puros dermis matrix graft, colour match, gingival recession, root coverage, subepithelial connective 
tissue graft.
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Hội trường 20: KIỂM NGHIỆM VÀ NGHIÊN CỨU THUỐC
Hall 20 (H20.): DRUG QUALITY CONTROL AND RESEARCH

Địa điểm: Hội trường khoa Dược
Location: Faculty of Pharmacy Hall

PHIÊN 1: KHOA HỌC DƯỢC PHẨM
SESSION 1 (S1.): PHARMACEUTICAL SCIENCES
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H20.S1.O1. Antimicrobial resistant infectious diseases: an economic view.
VO Xuan Nam, PhD 

H20.S1.O2. DNA recombination technology in the production of therapeutic medicines and 
molecular techniques to improve the quality of recombinant drugs.
DO Bich Hang, PhD 

H20.S1.O3. Mucolytic self-emulsifying drug delivery system (SEDDS) containing a 
hydrophobic ion-pair of proteinase.
LAM Thanh Hung, MSc

ABSTRACT
Objectives: The aim of this study was to prepare a hydrophobic ion-pair of proteinase with cationic surfactants and to 
incorporate them into self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) to improve their mucus permeating properties. 
Proteinase was ion-paired with (benzalkonium chloride, hexadecylpyridinium chloride, alkyltrimethylammonium 
bromide, and hexadecyltrimethylammonium bromide) at pH 8.5-9 and subsequently incorporated into SEDDS 
consisting of propylene glycol, Capmul 808-G and Cremophor EL (30/30/40). Permeation of SEDDS containing 
proteinase complex was studied via rotating tube technique and Transwell® insert system. Proteinase/benzalkonium 
chloride complex exhibited an improvement of 2.5-fold and 2.3-fold via rotating tube technique and Transwell® 
insert system compared to SEDDS without proteinase complex. Accordingly, SEDDS loaded with proteinase complexes 
were shown to be promising drug delivery systems exhibiting improved mucus permeating properties. Results: The 
results showed that the highest amount of ion-paired precipitation of proteinase was obtained at the surfactant/PAM 
ratio of around 1:20. In mucus permeation studies, SEDDS containing proteinase/benzalkonium chloride complex 
showed the highest mucus permeability compared to SEDDS containing proteinase complex with other cationic 
surfactants Conclusion: Mucolytic self-emulsifying drug delivery system (SEDDS) containing a hydrophobic ion-pair 
of proteinase.
Keywords: Mucolytic self-emulsifying drug delivery system, SEDDS, hydrophobic ion-pair of proteinase
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H20.S1.O4. Vietnamese lichens - a promising source of bioactive secondary metabolites.
NGUYEN Thi Thu Tram, PhD 

ABSTRACT
Background: Lichens have become increasingly popular among natural product researchers as a source of bioactive secondary 
metabolites. Some of these substances provide human health benefits, crude preparations of some lichens are traditionally used as 
components of condiments, dyestuff, and in folk medicine, and they also play an important role in the perfumery industry.  Objectives: 
As a part of study on bioactive compounds of Vietnamese lichens, a phytochemical investigation was conducted on Parmotrema 
tinctorum which distributed widely in Lam Dong province. Cytotoxicity screening of isolated compounds were evaluated on some 
cell lines including HuH7, CaCo-2, MDA-MB-231, HCT116, PC3, NCI-H727 and HaCaT. The preliminary results showed that lichens in 
Vietnam contain several secondary metabolites exhibiting cytotoxic properties and could be potential sources of pharmaceutically 
useful chemicals such as atranorin, divaricatic acid, salazinic acid, lecanoric acid and usnic acid. In trend of looking for natural 
products with anti-Helicobacter pylori, we evaluated the 3 extracts of Usnea undulata and 5 isolated compounds for their inhibitory 
activity against H. pylori. Results: The results displayed that the n-hexane extract exhibited the strongest activity with the largest 
inhibition zone. For the isolated metabolites, besides usnic acid that has been reported as a potent anti-H. pylori agent, compounds 
methyl orsellinate and methyl β-orsellinate showed higher inhibition compared to the reference drugs. Conclusion: Our results 
demonstrated that U. undulata could be a promising source of potential anti-H. pylori metabolites. Keywords: Vietnamese lichens, 
bioactive secondary metabolite, anti-H. pylori metabolites

H20.S1.O5. Studying and developing a process of analyzing commonly carbamate 
pesticide residues used in vegetables.
NGUYEN Manh Quan, MSc 

ABSTRACT
Background: Nowadays, using the pesticides is one of the best solutions to prevent insects. According to some regulations, every 
pesticide has their own maximum residue levels (MRL). Therefore; it is very important to control the pesticide residue in foods. 
The liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC - MS/MS), which performs a great accuracy, precision, sensitivity 
and specificity is more and more popularly applied in analysis industry. Objectives: Developed and validated method a process 
for determination of pesticide multi-residues in fruits. Applying the process to quantitate the residues in some fruits at Can Tho 
city. Results: Testing in 60 samples, detected the residues in 7 kinds of fruit, 10 samples, 3 samples contains 2 carbamates, and 1 
sample has the methomyl residue higher than MRL. Conclusion: The process using UPLC - MS/MS for determinating the pesticide 
residues has been developed and validated. It creates another important way about the fruits quality for references in Can Tho city. 
Keywords: several carbamate pesticides residue. UPLC – MS/MS

H20.S1.O6. Simultaneous analysis of multiple classes of antibiotics residues by LC-MS/
MS for assessment aquaculture wastewater quality in Mekong Delta, Vietnam.
NGUYEN Thanh Vy, Student

ABSTRACT
Background: Mekong delta is the largest aquaculture produced areas of Vietnam rapidly that reached an annual average quantity 
of nearly 400 thousand tons in 2018. Antibiotics are increasingly used in aquaculture for the prevention and treatment of diseases. 
As a result, antibiotic residues in aquaculture wastewater of the Mekong Delta region are considered as emerging environmental 
problems due to their adverse impacts on the ecology environment and human health. Objectives: This study presents multi-
residue method for simultaneous quantitative and qualitative analysis of eight different antibiotics from commonly multiple classes, 
including beta-lactam, tetracyclines, lincosamides, glycopeptides and sulfonamides in aquaculture wastewater samples by using 
LC/MS-MS. Results: the optimal conditions of column Poroshell 120 Phenyl-Hexyl (4.6 mm; 150 mm × 2.7 µm), mobile phase in 
gradient mode including acetonitrile-methanol-water with formic acid 0.1%. Electrospray ionizer operated in positive mode and 
the quantification used multi-reaction monitoring (MRM) transition for per compound.  Solid-phase extraction was conducted for 
enriching samples. This assay was fully validated to meet the requirements for wide linear range (0.05 – 200 ng.mL-1) and high 
correlation coefficient (r2 > 0.995); good recovery (87.03 – 105.6%), and intermediate precision (RSD ≤ 4.73%). MDLs and MQLs 
values were in ranges of 0.01 – 0.07 ng.mL-1 and 0.03 – 0.20 ng.mL-1 respectively. The method was successfully utilized to analyze 39 
aquaculture wastewater samples, collected in four different large-scale aquaculture areas in Mekong Delta, Vietnam. Conclusion: 
Eight antibiotics were found in the wastewaters of aquaculture ponds, and five antibiotics were detected in river/canal waters. In 
particular, doxycycline, oxytetracycline, lincomycin, sulfamethoxazole, and sulfamethazine occurred in high frequency over 65%, 
and the maximum average concentration was 76.8 ng.mL-1 for oxytetracycline. Vancomycin, a banned antibiotic in aquaculture usage, 
was detected with occurrence frequency of 23.1%. Furthermore, we studied the photocatalytic degradation of the antibiotics using 
TiO2 nanotube arrays (TNAs) and TiO2 nanowires on nanotube arrays (TNWs/TNAs) under UV-VIS irradiation. The concentration 
of antibiotics reduced significantly as a function of photocatalytic reaction time, reached over 95% removal at 20 min. TNWs/TNAs 
presented higher photocatalytic activity than TNAs, which was attributed to the larger surface area of the former than the latter. 
Keywords: antibiotics residues, aquaculture wastewater, Mekong Delta – Vietnam, LC-MS/MS            
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H20.S1.O7. Impact of muscarinic M3 receptor antagonism on the risk of type 2 
diabetes in antidepressant-treated patients: a case-controlled study.
TRAN Yen Hao, MSc 

ABSTRACT
Objectives: To examine the risk of type 2 diabetes (T2DM) in patients using antidepressants with and without M3 muscarinic 
receptor antagonism (AD_antaM3 and AD_nonantaM3, respectively). Results: A total of 530 cases with incident T2DM and 
5,300 controls were included. Compared with no use of antidepressants during the last two years, recent exposure to  
AD_antaM3 (within the last six months) was associated with a moderately increased risk of T2DM: adjusted odds ratio and 
95% confidence intervals being 1.32 (1.05-1.66). In the stratified analyses, this association was dose-dependent (>365 defined 
daily doses) and significant for patients who were in the younger age group (<45 years at the end of follow-up), were female 
and had no co-morbidity. On the other hand, recent exposure to AD_nonantaM3 was not associated with a risk for T2DM in any 
of our analyses. Conclusion: Our results suggest that exposure to AD_antaM3 was associated with T2DM development among 
antidepressant users. Keywords: Vietnamese lichens, bioactive secondary metabolite, anti-H. pylori metabolites.

H20.S1.O8. Astrocytic mobilization of glutathione peroxidase-1 contributes to 
the protective potential against cocaine kindling behaviors in mice via activation 
of JAK2/STAT3 signaling.
MAI Huynh Nhu, PhD

ABSTRACT
Objectives: The present study was performed to elucidate the role of the glutathione peroxidase-1 (GPx-1) in cocaine-
induced kindling (convulsive) behaviors in mice. Results: Cocaine-induced convulsive behaviors significantly increased 
GPx-1, p-IkB, and p-JAK2/STAT3 expression, and oxidative burdens in the hippocampus of mice. There was no significant 
difference in cocaine-induced p-IkB expression between non-transgenic (non-TG) and GPx-1 overexpressing transgenic 
(GPx-1 TG) mice, but significant differences were observed in cocaine-induced p-JAK2/STAT3 expression and oxidative 
stress between non-TG and GPx-1 TG mice. Cocaine-induced glial fibrillary acidic protein (GFAP)-labeled astrocytic level 
was significantly higher in the hippocampus of GPx-1 TG mice. Triple-labeling immunocytochemistry indicated that GPx-1-,  
p-STAT3-, and GFAP-immunoreactivities were co-localized in the same cells. AG490, a JAK2/STAT3 inhibitor, but not 
pyrrolidone dithiocarbamate, an NFκB inhibitor, significantly counteracted GPx-1-mediated protective potentials (i.e., 
anticonvulsant-, antioxidant-, antiapoptotic-effects). Genetic overexpression of GPx-1 significantly attenuated proliferation 
of Iba-1-labeled microglia induced by cocaine in mice. However, AG490 or astrocytic inhibition (by GFAP antisense 
oligonucleotide and α-aminoadipate) significantly increased Iba-1-labeled microglial activity and M1 phenotype microglial 
mRNA levels, reflecting that proinflammatory potentials were mediated by AG490 or astrocytic inhibition. This microglial 
activation was less pronounced in GPx-1 TG than in non-TG mice. Furthermore, either AG490 or astrocytic inhibition 
significantly counteracted GPx-1-mediated protective potentials. Conclusion: astrocytic mobilization of glutathione 
peroxidase-1 contributes to the protective potential against cocaine kindling behaviors in mice via activation of JAK2/STAT3 
signaling. Keywords: Astrocytic mobilization, peroxidase-1, kindling behaviors in mice, activation of JAK2/STAT3 signaling.

H20.S2.O1. Nghiên cứu điều chế vi nhũ tương chứa 2% diclofenac.
(Formulation of the Microemulsion system containing 2% Diclofenac.)
Ds. Bùi Nguyễn Huyền Linh.

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tình trạng đau xương khớp ngày càng tăng cao ở các 
độ tuổi dẫn đến nhu cầu lớn hơn các thuốc giảm đau chứa hoạt chất 
NSAIDs dùng ngoài, trong đó diclofenac được sử dụng phổ biến. Vi 
nhũ tương (VNT) cho thấy nhiều ưu điểm trên cải thiện độ tan của các 
NSAIDS, tăng thời gian lưu trữ và tính thấm qua da. Mục tiêu nghiên 
cứu: Xây dựng và đánh giá công thức VNT chứa 2 % diclofenac. Kết 
quả: Công thức VNT chứa 2 % diclofenac được hoàn thiện với pha dầu 
là Capryol 90, chất diện hoạt là Tween 20, đồng dung môi là PEG 400 
với tỉ lệ tương ứng là (2:1). VNT nghiên cứu chứa 2 % diclofenac có 
kích thước giọt trung bình 216,80 ± 0,28 nm, pH 7,26, độ thấm qua 
màng (thử nghiệm tế bào Franz) là 41,72 mg/cm2 sau 180 phút thử 
nghiệm. Kết luận: Đề tài đã điều chế thành công công thức VNT 2 % 
diclofenac. 
Từ khóa: Vi nhũ tương, diclofenac, diclofenac diethylamin.

ABSTRACT
Background: Arthritis becoming a common disease in society which 
affects negatively the patients. Therefore, there is an increase in the 
NSAIDs usage as pain reliever. Among NSAIDs, diclofenac is widely used 
for treatment of arthritis. Microemulsion has some advantages such 
as improvement of NSAIDs solubility; increase of retention time and 
drug permeability.  Objectives: Develop and evaluate microemulsion 
containing 2 % diclofenac. Results: The microemulsion containing 2 % 
diclofenac formulation was successfully developed containing Capryol 
as the oil phase, Tween 20 and PEG 400 as surfactant and co-solvent 
(2:1), respectively. The studied microemulsion had the particle size of 
216,80 ± 0,28 nm, pH 7,26 and permeability through cellulose acetate 
membrane 41,72 mg/cm2 after 180 minutes. Conclusion: The study 
has completed the goal of the formulation of microemulsion containing 
2% diclofenac.
Keywords: Microemulsion, diclofenac, diclofenac diethylamine.
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H20.S2.O2. Nghiên cứu xây dựng công thức hệ tự nhũ nano (SNEDDS)  
chứa nifedipin.
(Formulation of self nanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS) containing 
Nifedipine.)
Ds. Võ Thị Kiều Oanh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nifedipin là hoạt chất thuộc nhóm chẹn 

kênh calci thường sử dụng trong điều trị cao huyết áp, 
có độ tan trong nước kém, dẫn đến độ hòa tan kém và 
sinh khả dụng biến thiên rộng. Mục tiêu nghiên cứu: 
Nghiên cứu này nhằm khảo sát các tá dược để điều 
chế hệ tự nhũ nano (SNEDDS) chứa nifedipin. Kết quả: 
Các giản đồ 3 pha chứa Capryol 90, Cremophor RH40, 
Labrasol được xây dựng và cho thấy độ ổn định nhiệt 
động. Hệ SNEDDS-nifedipin khi pha loãng hình thành 
vi nhũ tương có kích thước giọt trung bình 27 nm, bền 
vững trong các môi trường pH khác nhau. Tốc độ hòa 
tan nifedipin từ hệ SNEDDS-nifedipin thỏa yêu cầu của 
USP 41 và tương đương thuốc đối chiếu. Kết luận: Đề 
tài đã bước đầu điều chế thành công hệ SNEDDS chứa 
35% Capryol 90, 40% Cremophor RH40, 25% Labrasol 
tải được 2,5% nifedipin thỏa các tính chất lý hóa và có 
triển vọng cho các nghiên cứu tiếp theo.
Từ khóa: Hệ tự nhũ nano, SNEDDS, nifedipin.

ABSTRACT
Background: Nifedipine, a calcium channel blocker 

antihypertensive agent, has a low aqueous solubility which 
relates to low dissolution and variable bioavailability. 
Objectives: This research was aimed at screening excipients 
in order to formulate the self-nanoemulsifying drug 
delivery systems (SNEDDS) containing. Results: Ternary 
phase diagram composed of Capryol 90, Cremophor RH40, 
Labrasol have been successfully constructed and tested for 
stability using different conditions and in diferent mediums. 
SNEDDS-nifedipine formulations have emulsifying drop 
size average about 27 nm when diluted and showed good 
stability in various pH mediums. The dissolution rate of 
nifedipine from SNEDDS-nifedipine formulations satisfied 
USP 41 requirement and were comparable to the reference 
Adalat. Conclusion: The present work has achieved the 
formulation of SNEDDS consisted of 35% Capryol 90, 
40% Cremophor RH40, 25% Labrasol. This SNEDDS 
could load 2.5% nifedipine, satisfied all physico-chemical 
properties and could be subjected to further investigations. 
Keywords: Self-nanoemulsifying drug delivery systems 
(SNEDDS), nifedipine. 

H20.S2.O3. Nghiên cứu bào chế cao khô thân ý dĩ (coix lachryma-jobi l., 
poaceae) bằng phương pháp sấy phun không sử dụng chất mang.
(Study on dried extract from coix lachryma-jobi trunk by spray-drying method 
without using carrier.)
SV. Đào Bùi Linh Chi

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Việc nghiên cứu, sản xuất các thuốc có 

nguồn gốc từ dược liệu là xu hướng mới nhằm giảm thiểu 
tác dụng không mong muốn nhưng vẫn mang hiệu quả 
điều trị cao. Mục tiêu nghiên cứu: Tìm điều kiện chiết 
xuất và bào chế cao khô thân Ý dĩ (Coix lachryma-jobi L., 
Poaceae) bằng phương pháp sấy phun không sử dụng 
chất mang. Kết quả: Đã xác định được điều kiện chiết 
xuất và thông số sấy phun phù hợp cho thân Ý dĩ: dược 
liệu được chiết xuất 2 lần với cồn 80% ở nhiệt độ 80 oC, 
tỉ lệ dược liệu/dung môi là 1:6; nhiệt độ khí vào 80 oC, 
tốc độ dòng 6 vòng/phút cho sản phẩm cao khô Ý dĩ đạt 
yêu cầu. Kết luận: Đã bào chế được cao khô từ thân Ý dĩ 
bằng phương pháp sấy phun không sử dụng chất mang, 
chế phẩm cao khô thu được có độ ẩm là 3,84% và hiệu 
suất chiết là 23,62%.
Từ khóa: Cao khô, ý dĩ, sấy phun.

ABSTRACT
Background: Research and production of medicines 

derived from medicinal materials was a new trend 
to minimize unwanted effects but still bring high 
therapeutic effect. Objectives: Survey a number of 
factors affecting the extraction and formulation dried 
extract powder from Coix lachryma-jobi trunk (Coix 
lachryma-jobi L., Poaceae) by spray drying method 
without drying carriers. Results: The conditions 
identified extracts and spray drying parameters suitable 
for Coix lachryma-jobi trunk: treated herbs extracted 2 
times with alcohol 80% at a temperature of 80°C, the 
treated herbs to solvent ratio is 1:6; at inlet drying air 
temperature 80°C, pump speed input 6 revolutions per 
minute for dried extract powder. Conclusion: Dried 
extract powder from Coix lachryma-jobi trunk can be 
prepared by spray drying method with the moisture of 
dried extract 3.84% and recovery of 23.62%.
Keywords: Dried extract, Coix lachryma-jobi, spray 
drying. 
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H20.S2.O4. Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các 
dẫn chất ngưng tụ từ 1,3-diphenyl-4-formyl-1H-pyrazol và 3-benzoylamidorhodanin.
(Synthesis and antibacterial, antifungal activity evaluation of derivatives  
from the condensation of 1,3-diphenyl-4-formyl-1h-pyrazole and 
3-benzoylamidorhodanine.)
Ths. Huỳnh Trường Hiệp 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý là một 

trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đề kháng kháng 
sinh. Hiện nay, các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn, nhất là 
trên các chủng vi khuẩn đề kháng kháng sinh đang được quan 
tâm nghiên cứu nhằm phát triển thành kháng sinh mới. Các 
dẫn chất pyrazol và rhodanin thể hiện tác dụng dược lý đáng 
lưu tâm như kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống ung 
thư, chống co giật,... Nghiên cứu nhằm tìm hiểu liên quan cấu 
trúc tác dụng của dẫn chất ngưng tụ từ pyrazol và rhodanin; 
góp phần tìm ra dẫn chất cho hoạt tính kháng khuẩn, kháng 
nấm tốt. Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp và xác định độ tinh 
khiết, cấu trúc hóa học, các thông số lý hóa của các dẫn chất 
ngưng tụ từ 1,3-diphenyl-4-formyl-1H-pyrazol với dẫn chất 
3-benzoylamidorhodanin, xác định hoạt tính kháng khuẩn, 
kháng nấm của các dẫn chất thu được. Kết quả: Thu được 4 dẫn 
chất với cấu trúc hóa học như dự kiến, trong đó dẫn chất T4 có 
MIC = 64 µg/mL trên MSSA và 32 µg/mL trên MRSA. Kết luận:  
nghiên cứu tổng hợp thành công 04 dẫn chất mới và xác định 
khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của các dẫn chất này. 
Từ khóa: 1,3-diphenyl-4-formyl-1H-pyrazol, 
3-benzoylamidorhodanin, hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm.

ABSTRACT
Background: Nowadays, the discovery of novel 

antibiotics is important and challenging.  Recent studies 
have shown that pyrazole, rhodanine and their derivatives 
have good antimicrobial activity. This research aims to find 
some good antibacterial, antifungal derivatives from the 
combination of pyrazole and rhodanine by condensation 
reaction. 04 derivatives are synthesized by the condensation 
reaction to form 1,3-diphenyl-4-formyl-1H-pyrazole 
and 3-benzoylamidorhodanine. Objectives: Synthesize 
antibacterial derivatives from the combination of pyrazole 
and rhodanine. Results: Synthesized compounds shows 
remarkable antibacterial activity towards test bacterial 
strains. Especially, compound T4 shows good activity 
against MSSR (MIC=64 µg/mL) and MRSA (MIC 32 µg/mL).  
Conclusion: Successfully synthesized 04 compounds, 
all compounds were analyzed in chemical structure and 
antibacterial activity. T4 has antibacterial activity against 
MSSR and MRSA better than the other compounds.
Keywords: pyrazole, rhodanine, 1,3-diphenyl-4-formyl-1 
H-pyrazole, 3-benzoylamidorhodanine derivatives.

H20.S2.O5. Nghiên cứu tuân thủ sử dụng thuốc tiêm và dịch truyền cho bệnh nhân 
điều trị nội trú tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện trường ĐHYD Cần Thơ năm 2016.
(Adherence to drug-related problems in prescribing with injection drugs and infusions 
on inpatients at the department of general surgery at Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy Hospital in 2016.)
Ths. Nguyễn Hoàng Yến 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Sai sót do dùng thuốc là một nguyên nhân 

quan trọng của bệnh tật và tử vong của bệnh nhân. Riêng 
các quốc gia đang phát triển như Việt Nam các nghiên cứu 
này còn hạn chế. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ tuân 
thủ qui định ghi chỉ định thuốc theo thông tư hướng dẫn sử 
dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh của Bộ Y 
tế.  Xác định tỷ lệ hồ sơ bệnh án có sử dụng thuốc tiêm, dịch 
truyền tuân thủ các khuyến cáo sử dụng thuốc. Kết quả: 
Qua khảo sát 385 hồ sơ bệnh án, tỷ lệ tuân thủ cách ghi 
chép theo thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc của Bộ Y tế 
là 21,8% (84/385), trên 97% chỉ định thuốc tiêm và dịch 
truyền  đúng về chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, tốc độ 
dịch truyền, số lần dùng thuốc trong 24 giờ/ khoảng cách 
dùng giữa các lần/thời điểm dùng thuốc, đường dùng. Kết 
luận: Các vấn đề liên quan đến thuốc trong kê đơn thuốc 
tiêm, tiêm truyền còn khá phổ biến. Cần các nghiên cứu tiếp 
theo về can thiệp để tăng tỷ lệ tuân thủ cách ghi chép sử 
dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh của Bộ Y tế Việt 
Nam và tăng tỷ lệ tuân thủ đúng theo khuyến cáo nhà sản 
xuất và y văn tại bệnh viện. 
Từ khóa: Sai sót trong sử dụng thuốc, thuốc tiêm và dịch 
truyền, các vấn đề liên quan đến thuốc, giai đoạn kê đơn.

ABSTRACT
Background: Medication error is an important cause 

of patient morbidity and mortality. Little is known about 
medication errors in resource-restricted settings, including 
Vietnam. Objectives: To determine the percentage of 
compliance with the prescription rule of ministry of 
health. To determine the prevalence prescribing error by 
medication administration records (MARs).  Results: After 
surveying 385 medical records, the rate of compliance with 
the guidelines of using medicine of the Ministry of Health 
was 21.8% (84/385), over 97% indicated the correct 
injection drugs and infusions indications, contraindications, 
doses, infusion rate, number of doses taken within 24 hours 
/ interval between doses / time of administration, routes 
of administration. Conclusion: DRPs are common among 
inpatients with injection drugs and infusions in Vietnam.  
Further studies should effective interventions to improve 
prescribing practice. Interven to increase compliance with 
the Ministry of Health record of drug use in hospital beds 
and increase compliance with manufacturers and medical 
literature recommendations.
Keywords: Medication errors, injection drugs and infusions, 
drug-related problems; prescribing.
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H20.S2.O6. Khảo sát tác dụng kích thích mọc lông của kem từ lá tía tô trên mô 
hình chuột nhắt gây rụng lông bởi cyclo-phosphamid.
(Hair growth promoting effect of cream from perilla frutescens leaf extract in 
cyclophosphamide-induced hair loss in mice.)
Ths. Trần Trường Giang

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Mất tóc do thuốc hóa trị ung thư là một 

trong những tác dụng phụ thường gặp ở bệnh nhân 
ung thư. Tuy nhiên, các thuốc dùng điều trị mất tóc 
như minoxidil, finasterid lại có nhiều tác dụng không 
mong muốn. Vì vậy, nhu cầu phát triển thuốc mới an 
toàn, hiệu quả, có nguồn gốc từ dược liệu được quan 
tâm đáng kể.  Mục tiêu nghiên cứu: đề tài nhằm mục 
đích đánh giá tác động kích thích mọc lông của kem từ 
cao chiết từ lá Tía tô trên mô hình chuột gây rụng lông 
bởi cyclophosphamid. Kết quả: Trong 3 liều khảo sát, 
liều cyclophosphamid 175 mg/kg thể hiện rõ tác động 
ức chế mọc lông trên chuột nhắt thử nghiệm. Điều trị 
với kem tía tô làm tăng đáng kể số chân lông cũng như 
tỷ lệ anagen/telogen so với lô bệnh, nhất là ở ngày 10. 
Kết luận: Liều cyclophosphamid 175 mg/kg tác động 
ức chế mọc lông ổn định. Kem tía tô thể hiện tác động 
kích thích mọc lông trên mô hình chuột rụng lông bởi 
cyclophosphamid. 
Từ khóa: Mất tóc, Perilla frutescens, Cyclophosphamide.

ABSTRACT
Background: Hair loss caused by chemotherapy 

drugs is one of the common side effects in cancer 
patients. However, drugs used for hair loss treatment 
such as minoxidil, finasterid have many undesirable 
effects. Therefore, the development of safe and effective 
drugs derived from medicinal materials is of considerable 
interest. Objectives: This study aims at evaluating the 
hair growth promoting effect of cream from Perilla 
frutescens leaf extract in cyclophosphamide-induced 
hair-loss in mice. Results: Among three studied doses of 
cyclophosphamide, the dose of 175 mg/kg demonstrated 
a clear hair suppressing effect. Treatment with Perilla 
cream significantly increased the number of pores as well 
as the anagen/telogen ratio compared to pathological 
group, especially at day 10. Conclusion: Hair suppressing 
effect of cyclophosphamide at the dose of 175 mg/kg 
was stable. Perilla cream showed hair growth promoting 
activity in cyclophosphamide-induced hair-loss in mice.
Keywords: Hair loss, Perilla frutescens, Cyclophosphamide.

H20.S3.O1. Nghiên cứu thực vật học và thành phần hóa học của dược liệu Nhàu 
nước (Morinda persicaefolia. Rubiaceae).
(Study on botany and chemical composition of Morinda persicaefolia. Rubiaceae)
Ths. Nguyễn Thị Trang Đài

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhàu nước được sử dụng trong Đông 

y để điều trị táo bón, đau lưng, tê thấp, mất ngủ, tim 
đập không đều. Ngoài ra còn có tác dụng hạ huyết 
áp, hạ cholesterol, lợi mật. Mục tiêu nghiên cứu: 
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, nghiên cứu phương 
pháp chiết xuất và phân lập các chất, xác định cấu 
trúc chất phân lập được. Kết quả: Đặc điểm thực 
vật Nhàu nước có sự khác biệt rõ so với loài Nhàu 
núi; từ 5,5 kg bột rễ Nhàu nước khô thu được 683g 
cao ethanol và 45g cao ether dầu hỏa. Từ cao ether 
dầu hỏa đã phân lập được 3 hợp chất H1, H2 và X 
(fiedelin). Kết luận: Kết quả này có thể tạo cơ sở cho 
việc nghiên cứu tác dụng sinh học của rễ Nhàu nước 
và sử dụng kết quả nghiên cứu về thực vật học và hóa 
học để phục vụ cho công tác kiểm nghiệm, tiêu chuẩn 
hóa chất lượng các sản phẩm và nguyên liệu chứa 
dịch chiết rễ Nhàu nước. 
Từ khóa: Nhàu nước, fiedelin.

ABSTRACT
Background: Morinda persicaefolia is used in 

oriental medicine for the treatment of constipation, 
back pain, numbness, insomnia, and irregular heartbeat. 
In addition, Morinda persicaefolia has the effect of 
lowering blood pressure and cholesterol. Objectives: 
To identify botany characteristics, isolate and determine 
the structure of compounds from radix of Morinda 
persicaefolia Results: The morphological characteristics 
of Morinda persicaefolia are different from the morinda 
citrifolia species, from 5,5kg of dried radix of Morinda 
persicaefolia, 683 g of ethanol fraction and 45g petrolium 
ether fraction was obtained. From this fraction, three 
compounds H1, H2, and X were isolated. The elucidated 
structure of these compounds was fiedelin. Conclusion: 
This result can create a basis for the study of biological 
effects of Morinda persicaefolia radix extract, using 
research results on botany and chemistry for testing 
and standardizing the quality of products and materials 
containing of Morinda persicaefolia radix.
Keywords: Morinda persicaefolia, fiedelin.
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H20.S3.O2. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm và xác định hạn dùng viên nén 
bao phim thực phẩm chức năng chứa cao chiết lá sầu đâu ăn lá (Azadirachta indica).
(Study of developing quality standards and stability of tablet formulation of the extract 
of the leaves of Neem.)
Ths. Trần Ngọc Dung 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Cây Sầu đâu ăn lá (Azadirachta indica – họ 

Xoan Meliaceae) được biết đến với các tác dụng hạ đường 
huyết, chống viêm, chống ung thư, kháng khuẩn, chống nấm, 
chữa sốt rét. Đặc biệt lá sầu đâu được sử dụng trong các bài 
thuốc dân gian để điều trị đái tháo đường vì khả năng ức chế 
enzym alpha-glucosidase. Lần đầu tiên, trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ đã bào chế thành công viên nén bao phim chứa cao 
lá sầu đâu và đã chứng minh được khả năng hạ đường huyết 
invitro, invivo của viên nén. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu 
xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm và khảo sát hạn dùng của 
viên nén chứa cao lá sầu đâu. Kết quả: Xây dựng được các chỉ 
tiêu kiểm nghiệm gồm: tính chất cảm quan, độ rã, giới hạn 
nhiễm khuẩn, định tính và định lượng, với quy trình định lượng 
bằng phương pháp HPLC/PDA đã được thẩm định theo hướng 
dẫn của ICH và AOAC. Khảo sát hạn dùng của chế phẩm cho 
kết quả ở điều kiện dài hạn có tuổi thọ ước tính là 13 tháng. 
Kết luận: Tiêu chuẩn chất lượng và độ ổn định của viên nén chứa 
cao lá sầu đâu đã được nghiên cứu thành công, góp phần định 
hướng cho việc đăng ký thực phẩm chức năng tại Việt Nam. 
Từ khóa: Neem, Azadirachta indica, tiêu chuẩn chất lượng, 
độ ổn định.

ABSTRACT
Background: Azadirachta indica Meliaceae (Neem) is 
the common medicinal plant in the treatment of diabetes, 
especially, rutin in the leaves of Neem is an effective inhibitor 
against alpha-glucosidase. Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy successfully prepared tablet formulation 
of the extract of the leaves of Neem and demonstrated the 
ability of tablets to reduce blood sugar invitro. Objectives: 
Developing quality standards and studying stability of tablet 
formulation of the extract of the leaves of Neem.  Results: 
Developing testing parameters of quality standard include 
organoleptic characteristics, disintegration, microbial 
content, identification, and assay. Shelf-life of tablet 
formulation determined under long term storage condition 
is 13 months. Conclusion: The quality standards and 
stability of tablet formulation of the extract of the leaves of 
Neem were developed successfully that orientating approval 
process of health supplement in Vietnam.
Keywords: Neem, Azadirachta indica, quality standards, 
stability study.

H20.S3.O3. Nghiên cứu phát hiện và định lượng một số glucocorticoid trong kem bôi 
da bằng phương pháp HPLC-PDA.
(Identification and determination menthod for simultaneous of five glucocorticoids in 
skin cream by HPLC-PDA.)
Ds. Lưu Nguyễn Anh Thư

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Glucocorticoid là nhóm thuốc đã bị cấm dùng 

trong mỹ phẩm. Hiện nay, tại Việt Nam đã có nhiều nghiên 
cứu phát hiện đồng thời glucocorticoid trộn trái phép trong 
mỹ phẩm bằng phương pháp HPLC-PDA, LC-MS/MS. Tuy 
nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu định lượng đồng thời hai đồng 
phân betamethason và dexamethason. Mục tiêu nghiên 
cứu: Xây dựng phương pháp định tính và định lượng đồng 
thời năm glucocorticoid (prednisolon (PR), betamethason 
(BT), dexamethason (DX), hydrocortison acetat (HCA) và 
dexamethason acetat (DXA)) trong kem bôi da bằng phương 
pháp HPLC-PDA. Kết quả: Mẫu thử giả lập được xử lý bằng 
methanol. Điều kiện sắc ký gồm cột Phenomenex Luna C18 
(250 x 4.6 mm; 5 µm); đầu dò PDA (240 nm); nhiệt độ cột 
300C; pha động acetonitril – nước ở chương trình gradient; 
tốc độ dòng 2 ml/phút. Tính tuyến tính (R2 > 0,995),  
độ đúng (phục hồi trong khoảng 80-110%), độ chính 
xác (RSD < 7,3%), độ nhạy cao (LOD: 0,025 – 0,1µg/ml),  
LOQ: 0,083 – 0,33 µg/ml). Kết luận: Quy trình định tính, định 
lượng đồng thời prednisolon, betamethason, dexamethason, 
hydrocortison acetat và dexamethason acetat trong kem bôi 
da bằng phương pháp HPLC-PDA được thẩm định đạt yêu 
cầu theo quy định của AOAC. 
Từ khóa: Glucocorticoid, prednisolon, betamethason, 
dexamethason, hydrocortison acetat, dexamethasone 
acetat.

ABSTRACT
Background: Glucocorticoid is a group of drugs that 

have been banned in cosmetics. Currently, in Vietnam, 
there are many studies that simultaneously detected illegal 
mixed glucocorticoids in cosmetics by HPLC-PDA, LC-MS/
MS. However, there aren’t simultaneous quantitative study 
reported of betamethasone and dexamethasone isomers. 
Objectives: This study aimed to develop a qualitative and 
quantitative method of five glucocorticoids (prednisolon 
(PR), betamethasone (BT), dexamethasone (DX), 
hydrocortisone acetate (HCA) and dexamethasone acetate 
(DXA)) in topical skin creams) solution HPLC-PDA. Results: 
Glucocorticoid were extracted using methanol and seperated 
on a Phenomenex Luna C18 column (250 x 4.6 mm; 5 µm); 
Detector-PDA (240 nm); oven temperature - 30°C; mobile 
phase - acetonitrile and water in gradient mode; flow rate-2 
ml/ml. Linearity (R2 >0.995), accuracy (recovery in the rane 
of 80-110%), precision (RSD <7.3%), high sensitivity (LOD: 
0.025 - 0.1 µg/ml; LOQ: 0.083 - 0.33 µg/ml). Conclusion: 
the qualitative and quantitative process of prednisolon, 
betamethasone, dexamethasone, hydrocortisone acetate and 
dexamethasone acetate in skin creams by HPLC-PDA method 
has been verified as meeting the requirements of AOAC.
Keywords: Glucocorticoid, prednisolone, betamethasone, 
dexamethasone, hydrocortisone acetate, dexamethasone 
acetate.
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H20.S3.O4. Nghiên cứu xây dựng phương pháp định tính nhanh tadalafil, sildenafil và 
vardenafil ngụy tạo trong thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương 
bằng kỹ thuật khối phổ.
(Development of direct infusion mass spectrometry method for rapid and simultaneous 
identification of adulterated synthetic pde-5 inhibitors in dietary supplements used for 
erectile dysfunction treatment.)
Ths. Huỳnh Ngọc Thùy Trang 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Việc xây dựng một phương pháp phân tích 

để phát hiện nhanh, đồng thời với độ nhạy cao, đặc hiệu và 
tin cậy cho sildenafil, tadalafil, vardenafil ngụy tạo trong thực 
phẩm chức năng hỗ trợ điều trị RLCD ở nam giới là một yêu 
cầu hết sức cần thiết.  Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng và 
thẩm định quy trình định tính đồng thời TDF, SDF, VDF có 
trong mẫu thực phẩm chức năng và ứng dụng kiểm tra các 
mẫu thực phẩm chức năng thu tập tại TP. Cần Thơ.  Kết quả: 
Điều kiện khối phổ tối ưu, bao gồm: chế độ ESI (+), thế mao 
quản 3KV, nhiệt độ dòng khí hóa hơi 9000C, tốc độ dòng khó 
hóa hơi 400 L/h, thế cone từ 20-40V, năng lượng va đập 20-
80V. Dung môi pha mẫu là hỗn hợp của CAN- formic acid 0,1% 
(50:50) siêu âm trong 10 phút. Phương pháp thẩm định đạt 
yêu cầu quy định về tính đặc hiệu và độ nhạy lần lượt là 0,008; 
0,015 và 2,5 ppb cho VDF, SDF, TDF. Kết quả ứng dụng có 40% 
mẫu TPCN bị ngụy tạo. Kết luận: Xây dựng thành công quy 
trình định tính đồng thời tadalafil, sildenafil và vardenafil 
ngụy tạo trong mẫu thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị rối 
loạn cương dương bằng kỹ thuật khối phổ ba lần tứ cực, phun 
mẫu trực tiếp. Kết quả phát hiện 40% mẫu dương tính với 1 
trong 3 chất phân tích; 7,5% mẫu dương tính với cả tadalafil, 
sildenafil. Đặc biệt có 10% mẫu dương tính là chế phẩm có số 
đăng ký, nguồn gốc trong nước. 
Từ khóa:  Daughters scan, MS fullscan, tadalafil, limit of 
detection.

ABSTRACT
A high selectivity and sensitivity direct infusion MS/

MS method was successfully validated for rapid and 
simultaneous identification of tadalafil (TDF), sildenafil 
(SDF) and vardenafil (VDF) in adulterated synthetic 
PDE-5 inhibitors in dietary supplement samples used in 
erectile dysfunction treatment. The result of experiments 
obtained optimized MS/MS parameters including 
capillary voltage of 3 kV, desolvation temperature of 
9000C, gas flow rate of 400 L/h, cone voltage from 20 to 
40 V, and collision cell energy from 20 to 80 V. The sample 
preparation is simple using acetonitrile containing 0.1% 
formic acid (50:50) as dissolved solvent and sonicated 
in 10 minutes. The method was validated with high 
specificity and a very good limit of detection 0.008, 0.015, 
2.5 ppb of VDF, SDF, TDF, respectively. This procedure 
was applied for the identification of forty supplementary 
products using in erectile dysfunction treatment. The 
results revealed that 40% of the ones were detected 
adulterated TDF and/or SDF, VDF
Keywords: Daughters scan, MS fullscan, tadalafil, limit 
of detection.

H20.S3.O5. Định lượng đồng thời diclofenac và tạp A trong chế phẩm bằng phương 
pháp HPLC-DAD.
(Simultaneous determination of diclofenac and its related impurity a in pharmaceutical 
formulation by HPLC-DAD method.)
Ths. Nguyễn Tấn Đạt

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tạp chất A của diclofenac 

(1-(2,6-dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-on) được 
quy định phải kiểm soát giới hạn trong nguyên liệu và thành 
phẩm theo Dược điển Việt Nam V, Dược điển Anh 2018 và 
Dược điển Mỹ 42. Tuy nhiên, các dược điển chưa có quy trình 
định lượng đồng thời diclofenac và tạp chất A trong thành 
phẩm thuốc.  Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng, thẩm định và 
ứng dụng quy trình định lượng đồng thời diclofenac và tạp 
chất A trong thành phẩm thuốc. Kết quả: Quy trình được 
xây dựng có pha động là hệ methanol - acid phosphoric  
pH 2,0 (80:20) với thời gian phân tích là 10 phút, đạt các 
yêu cầu về tính đặc hiệu, độ đúng, độ chính xác với LOQ của 
tạp A là 0,1 µg/mL, ứng dụng quy trình trên 30 mẫu thuốc 
đều đạt chất lượng theo Dược điển Việt Nam. Kết luận:  
Đã xây dựng, thẩm định và ứng dụng thành công quy trình 
định lượng đồng thời diclofenac và tạp chất A, góp phần tạo 
thuận lợi cho công tác kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành 
trên thị trường. 
Từ khóa: Diclofenac, tạp chất A, 1-(2,6-dichlorophenyl)-
1,3-dihydro-2H-indol-2-on.

ABSTRACT
Background: Related impurity A of diclofenac is required 
to control limit in pharmaceutical formulation according 
to the Vietnamese Pharmacopoeia V, BP 2018 and USP 
42. However, there isn’t the method for simultaneous 
determination of diclofenac and its related impurity A in 
the pharmacopoeia. Objectives: Developing, validating 
and applying the method for simultaneous determination 
of diclofenac and its related impurity. Results: Using 
methanol - acid phosphoric pH 2.0 (80:20) as the mobile 
phase at a flow rate of 1.0 mL/min and monitored 
at 257 nm with the run time of 10 min. The limits of 
detection and quantification for related impurity A were 
0.04 μg/ml and 0.1 μg/ml, respectively. Conclusion: 
Chromatography separation uses methanol - acid 
phosphoric pH 2.0 (80:20) as the mobile phase at a flow 
rate of 1.0 mL/min and monitored at 257 nm with the run 
time of 10 min. The limits of detection and quantification 
for related impurity A were 0.04 μg/ml and 0.1 μg/ml, 
respectively. Keywords: Diclofenac, related impurity A, 
1-(2,6-dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-on.
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H20.PP.01. Simultaneous determination of clopidogrel, aspirin and related 
compounds in combined oral dosage forms by ultra-liquid chromatography.
Assoc.Prof. Nguyen Thi Ngoc Van

H20.PP.O2. Simultaneous determination eleven water-soluble dyes in food 
products and beverages by liquid chromatography - ultraviolet-visible method.
Assoc.Prof. Nguyen Thi Ngoc Van

H20.PP.O3. Khảo sát khả năng sống sót trong dịch tiêu hóa của một số chủng 
probiotic phân lập từ các chế phẩm thương mại.
(Studying of survival rate in gastrointestinal fluids of some probiotic strains 
isolated from commercial products.)
Ths. Dương Thị Trúc Ly 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Hiện nay các chế phẩm probiotic thường được sử 

dụng trong hỗ trợ điều trị các rối loạn tiêu hóa do mất cân bằng 
hệ vi khuẩn đường ruột. Để có tác động, các vi khuẩn probiotic cần 
phải có khả năng sống sót qua các dịch tiêu hóa.  Mục tiêu nghiên 
cứu: Khảo sát khả năng chịu acid dạ dày, muối mật, pepsin và 
enzym tụy của các chủng probiotic phân lập từ chế phẩm đang 
lưu hành trên thị trường. Kết quả: Trong thử nghiệm khả năng 
chịu pH thấp kết hợp pepsin, 13 chủng vi khuẩn đều sống sót ở 
pH 3,5; 11 chủng tồn tại được ở pH 2,5 và 2 chủng L. kefir và B. 
bifidum sống sót được ở pH 1,5 của dịch dạ dày nhân tạo. Trong 
thử nghiệm khả năng chịu muối mật, có 12/13 chủng có khả 
năng chịu được nồng độ 0,5% và có 5 chủng tồn tại được ở nồng 
độ muối mật 2%. Trong thử nghiệm khả năng chịu enzym tụy, 
chủng B. polyfermenticus không sống sót được trong môi trường 
chứa enzym tụy 0,1% sau 4 giờ. Kết luận: Có 05/13 chủng có khả 
năng chịu pH, muối mật và enzym tiêu hóa tốt đạt tiêu chí sàng 
lọc probiotic của FAO/WHO, 06/13 chủng có khả năng khả năng 
chịu đựng trung bình, 02/13 chủng không chịu được tác động của 
dịch tiêu hóa. Cần có khuyến cáo về thời gian sử dụng và phương 
pháp bảo vệ với các chủng chưa đạt tiêu chí chịu tác động của 
dịch tiêu hóa. 
Từ khóa: Probiotic, Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus, 
Enterococcus, dịch tiêu hóa.

ABSTRACT
Background: Probiotic products were usually used 

as adjunctive therapy for gastrointestinal disorders cause 
by imbalance of gut microbiota. To be effective, probiotic 
microorganisms must have ability to survive in gastrointestinal 
fluids. Objectives: Investigating tolerance of bacterial strains 
isolated from commercial probiotic products to gastric acid, bile 
salt, pepsin and pancreas enzymes. Results: In simulated gastric 
juice combined with pepsin test, all of 13 strains survived at pH 
3.5; 11 strains at pH 2.5; just 2 strains (L. kefir and B. bifidum) 
could survive at pH 1.5. In experiment for ability of bile salt 
tolerance, there were 12 strains could resist 0.5% bile salt and 
5 strain resisted 2% bile salt. There only B. polyfermenticus 
strain was not surviving in juice containing pancreas enzyme 
after 4 hours. Conclusion: 05/13 strains had good ability of 
low pH, bile salt and digestive enzyme tolerance, comply with 
FAO/WHO criteria on probiotic selection, 06/13 strains had 
medium tolerance ability, 02/13 strains could not tolerate to 
gastrointestinal juice. There should be recommendation of 
using time and protecting method for strains that do not comply 
with digestive juice tolerance criteria.
Keywords: Probiotic, Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus, 
Enterococcus, gastrointestinal juice.

H20.PP.O4. Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh và mức độ đề kháng kháng 
sinh tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc BVĐK tỉnh Trà Vinh năm 2018-2019.
(Research characteristics of patients and the use of antibiotics at Tra Vinh 
province hospital.)
Ds.CKII. Đỗ Trí Ngoan 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nâng cao hiểu biết về thuốc để sử dụng thuốc 

hợp lý, an toàn hơn, góp phần sử dụng kháng sinh (KS) hiệu quả, 
cân đối về chi phí, dự trù thuốc.  Mục tiêu nghiên cứu: Đặc điểm 
Bệnh nhân và việc sử dụng thuốc kháng sinh tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Trà Vinh. Kết quả: Độ tuổi trung bình là 70,41 ± 15,65 
tuổi. Tỷ lệ tăng dần theo độ tuổi, nhiều nhất ở lứa tuổi > 60. Tỷ 
lệ nhóm bệnh mắc kèm khi chẩn đoán vào viện nhiều nhất là 
tim mạch, hô hấp. Có 6 nhóm thuốc kháng sinh được điều trị, 33 
hoạt chất. Số loại kháng sinh trung bình là 2,53 ± 1,50 loại. Nhóm 
beta- lactam chiếm 18 hoạt chất. Số lượng kháng sinh sử dụng là 
52,8%; đường tĩnh mạch (91,3%) chiếm tỷ lệ cao nhất. Kết luận: 
Độ tuổi trung bình là 70,41 ± 15,65 tuổi. Nhóm tuổi > 60 tuổi, 
nhóm thuốc tim mạch và hô hấp, nhóm thuốc beta- lactam, đường 
tĩnh mạch sử dụng nhiều nhất trên hồ sơ bệnh án. 
Từ khóa: Kháng sinh, sử dụng thuốc, Trà Vinh.

ABSTRACT
Background: Improve knowledge about drugs to make 

rational, safer use of drugs, contribute to effective use of 
antibiotics, balance costs, plan drugs. Objectives: Research 
on patients and the use of antibiotics in Hospital Tra Vinh 
province. Results: The average age is 70.41 ± 15.65 years. 
The rate increases with age, most common in ages > 60. The 
proportion of the group of patients with the most diagnosed 
hospitalizations is cardiovascular, respiratory. There are 6 
groups of pharmaceutical antibiotic treatment, 33 active 
ingredients. Antibiotics 2.53 ± 1.50 average types. Group has 
18 active beta-lactam, the number of antibiotics used is 52.8%, 
and intravenous (91.3%) accounted for the highest proportion. 
Conclusion: The average age is 70.41 ± 15.65 years. Age group> 60 
years, group cardiovascular and respiratory drugs, beta-lactam 
drug group, intravenous use the most on medical records.
Keywords: Antibiotics, medication use, Tra Vinh.
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H20.PP.O5. Nghiên cứu hiệu quả phòng ngừa rôm sảy và các bệnh ngoài da của 
sản phẩm sữa tắm “Baby khổ qua” trên trẻ sơ sinh tại khoa sản trung tâm y tế 
thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang.
(Effective research on prevention of rice dry and external diseases of baby “baby 
kho qua” breast milk products in newborn breeds at Long My medical center in 
Hau Giang province)
Ds.CKII. Châu Thị Bích Liên

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Hiện nay tỷ lệ trẻ sơ sinh bị rôm sảy 

và các bệnh ngoài da có xu hướng tăng cao, có thể gây 
ra biến chứng nặng. Sữa tắm được sử dụng phổ biến 
để phòng ngừa rôm sảy, các bệnh ngoài da, nhất là ở 
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.  Mục tiêu nghiên 
cứu: Đánh giá hiệu quả phòng ngừa rôm sảy, bệnh 
ngoài da của sản phẩm sữa tắm“Baby Khổ Qua” trên 
trẻ sơ sinh tại khoa sản Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ.  
Kết quả: Hiệu quả phòng ngừa rôm sảy, bệnh về da trên 
trẻ sơ sinh ở nhóm sử dụng sản phẩm sữa tắm “Baby 
Khổ Qua” là 100%, hiệu quả phòng ngừa rôm sảy, bệnh 
ngoài da trên trẻ sơ sinh ở nhóm giả dược là 84,3%. 
Sản phẩm sữa tắm “Baby Khổ Qua” có hiệu quả trong 
phòng ngừa rôm sảy, bệnh ngoài da trên trẻ sơ sinh tốt 
hơn so với giả dược, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,001). Kết luận: Sử dụng sản phẩm sữa tắm “Baby 
Khổ Qua” giúp giảm 15,7% nguy cơ mắc rôm sảy, bệnh 
ngoài da trên trẻ sơ sinh khi so sánh với giả dược. 
Từ khóa: rôm sảy, bệnh ngoài da, sữa tắm“Baby Khổ 
Qua”.

ABSTRACT
Background: Currently, the rate of infants with heat 

rash and skin diseases tends to increase, which can 
cause serious complications. Shower gel is commonly 
used to prevent heat rash, skin diseases, especially in 
the provinces of the Mekong Delta. Objectives: : To 
evaluate the effectiveness of preventing and treating heat 
rash, skin diseases of “Baby Kho Qua” milk products for 
newborn babies in obstetrics and gynecology Department 
of Long My Medical Center. Results: The effectiveness 
of prevention of heat rash, neonatal skin diseases in the 
infant group using product “Baby Kho Qua” shower gel is 
100%, the effectiveness of preventing heat rash, neonatal 
skin diseases in babies in the placebo group is 84.3%. 
The product “Baby Kho Qua” shower gel was effective in 
preventing heat rash, skin disease in newborns better 
than placebo, the difference was statistically significant 
(p <0.001). Conclusion: Using product “Baby Kho Qua” 
shower gel to help reduce 15.7% risk of heat rash, skin 
diseases in newborns when compared to placebo.
Keywords: heat rash, skin diseases, “Baby Kho Qua” 
shower gel.
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Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Quan Nghiệm, PGs.Ts. Võ Thị Bạch Huệ, PGs.Ts. Dương Xuân Chữ
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SESSION 2 (S2.): DRUG QUALITY CONTROL AND TOXICOLOGY
Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Quan Nghiệm, PGs.Ts. Dương Xuân Chữ, PGs.Ts. Võ Thị Bạch Huệ
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SESSION 3 (S3.): PHARMACEUTICS AND PHARMACEUTICAL CHEMISTRY
Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Quan Nghiệm, PGs.Ts. Dương Xuân Chữ, PGs.Ts. Võ Thị Bạch Huệ

BÁO CÁO POSTER
POSTER PRESENTATION (PP.)

H21.S1.O1. Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của cao chiết 
quả thể nấm Vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus) trên chuột nhắt trắng.
(Acute and subchronic oral toxicity of ethanolic extract of the fruiting body of 
pycnoporus sanguineus in albino mice)
SV. Lê Nguyễn Phương Thu

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nấm Vân Chi đỏ (Pycnoporus sanguineus) 

là dược liệu quý từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ 
truyền làm thuốc tăng cường sinh lực và phòng trị một số 
bệnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào về 
tính an toàn của loại nấm này. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh 
giá tính an toàn của nấm Pycnoporus sanguineus thông qua 
thử nghiệm độc tính cấp và độc tính bán trường diễn bằng 
đường uống của cao chiết từ quả thể nấm trên chuột nhắt 
trắng. Kết quả: Nghiên cứu độc tính cấp đường uống không 
xác định được liều LD50 của cao chiết nấm Vân Chi đỏ khi đã 
dùng liều tối đa có thể cho uống được (12.000 mg/kg thể 
trọng). Thử nghiệm độc tính bán trường diễn qua đường 
uống trong 28 ngày với liều 500 mg/kg và 1.000 mg/kg cho 
thấy cao chiết quả thể nấm Vân Chi đỏ không làm thay đổi 
thể trọng, hoạt tính vận động tự nhiên, chức năng tạo máu, 
chức năng gan, thận của chuột. Kết luận: Cao chiết quả thể 
nấm Vân Chi đỏ có LD50>12.000 mg/kg, không gây độc tính 
cấp và không biểu hiện độc trên chuột nhắt khi dùng cao 
chiết nhiều ngày (sau 28 ngày cho uống).
Từ khóa: Nấm Vân Chi đỏ, độc tính cấp, độc tính bán 
trường diễn, LD50 

ABSTRACT
Background: Pycnoporus sanguineus has long been 

used in traditional medicine to treat various diseases. 
However, little toxicological information is available 
regarding its safety. Objectives: Evaluation of acute 
and subchronic oral toxicity of Pycnoporus sanguineus 
ethanolic extract in mice. Results: In acute model, there 
was no mortality recorded even at the highest dose 
level, i.e.12,000 mg/kg. The subchronic toxicity study of 
ethanolic extract of Pycnoporus sanguineus at doses of 
500 mg/kg and 1,000 mg/kg were conducted in Swiss 
albino mice. There were no significant differences in body 
weight, locomotor activity, haematological parameters, 
hepatic and renal function between treatment and control 
groups. Histopathological examination of vital organs 
showed normal architecture suggesting no morphological 
alterations. Conclusion: Overall, the results suggested 
that the median lethal dose (LD50) of Pycnoporus 
sanguineus ethanolic extract is more than 12,000 mg/
kg. The oral administration of Pycnoporus sanguineus 
ethanolic extract did not produce any significant toxic in 
mice after 28 days.
Keywords: Pycnoporus sanguineus, acute toxicity, 
subchronic toxicity, LD50 
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H21.S1.O2. Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng kháng viêm của cao chiết ngô thù 
du (evodia rutaecarpa, rutaceae) trên chuột nhắt trắng.
(Acute toxicity and anti-inflammatory effect of evodia rutaecarpa extract in mice)
SV. Phan Thị Tuyết Nhi

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Ngô thù du (Evodia rutaecarpa, Rutaceae) 

là một dược liệu có tiềm năng phát triển cao do có nhiều tác 
dụng dược lý đang được quan tâm và nghiên cứu trên thế 
giới như kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa, chống 
nôn,... Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu về Ngô thù du 
được công bố tại Việt Nam. Do đó, nhu cầu đặt ra là cần 
khảo sát về độc tính và tác dụng dược lý của Ngô thù du 
nhằm tạo cơ sở cho việc ứng dụng rộng rãi các chế phẩm 
từ dược liệu này, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 
người dân. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá độc tính cấp và 
tác dụng kháng viêm của cao chiết Ngô thù du trên chuột 
nhắt trắng. Kết quả: Không xác định được giá trị LD50 của 
cao chiết Ngô thù du khi chuột uống cao chiết đến liều 5000 
mg/Kg thể trọng. Cao chiết Ngô thù du liều 500mg/Kg và 
1000 mg/Kg làm giảm độ phù chân chuột và tác dụng này 
không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với diclofenac liều 10 
mg/Kg. Kết luận: Cao chiết Ngô thù du không thể hiện độc 
tính cấp ở  liều 5000 mg/Kg bằng đường uống. Liều 500 và 
1000 mg/Kg cao chiết Ngô thù du có khả năng kháng viêm 
tương đương diclofenac 10 mg/Kg. 
Từ khóa: Ngô thù du, Evodia rutaecarpa, độc tính cấp, 
kháng viêm. 

ABSTRACT
Background: The medicinal herb Evodia rutaecarpa 

is being considered and studied worldwide due to many 
pharmacological activities such as antibacterial, anti-
inflammatory, and antiemetic effects. However, in Vietnam, 
there have not been many published studies on Evodia 
rutaecarpa. Therefore, there is a need to investigate the 
toxic and pharmacological effects of Evodia rutaecarpa 
to make the foundation for the extended application of 
products from Evodia rutaecarpa to serve the health care 
needs of people. Objectives: The study assessed the acute 
toxicity and anti-inflammatory effects of Evodia rutaecarpa 
fruit extract in mice. Results: We could not determine the 
LD50 value of Evodia rutaecarpa extract in mice up to a oral 
dose of 5000 mg/kg. At both doses of 500 mg/Kg and 1000 
mg/kg, there was no statistically significant difference in 
diminishing the degree of edema in mouse legs compared 
to diclofenac 10 mg/kg. Conclusion: Evodia rutaecarpa 
(Juss.) Benth extract showed no acute toxicity when 
utilizing 5000 mg/kg orally. At 500 and 1000mg/kg doses, 
anti-inflammatory properties of Evodia rutaecarpa extract 
were observed and equivalent to diclofenac 10 mg/kg.
Keywords: Evodia rutaecarpa, acute toxicity, anti-
inflammatory property.

H21.S1.O3. Nghiên cứu chiết xuất và tinh chế policosanol từ vỏ mía.
(Extract and purify policosanols from sugarcane bark)
SV. Nguyễn Quốc Thắng

TÓM TẮT
Mục tiêu: (1) Chiết xuất và tinh chế policosanol từ vỏ 

Mía; (2) Xác định thành phần của các policosanol trong 
mẫu sau tinh chế. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Vỏ mía là phụ phẩm thu tại thành phố Cần Thơ. Sáp 
thô thu được từ vỏ mía được chiết xuất và làm sạch bằng 
kỹ thuật chiết pha rắn. Thủy phân sáp và loại tạp sơ bộ 
thu được hỗn hợp policosanol thô. Hỗn hợp policosanol 
sạch được tinh chế từ policosanol thô bằng phương 
pháp kết tinh/kết tủa phân đoạn. Hỗn hợp policosanol 
sạch được kiểm tra độ tinh khiết bằng kỹ thuật sắc ký 
lớp mỏng (SKLM), GC-FID và xác định thành phần hóa 
học của policosanol bằng GC-MS. Kết quả nghiên cứu: 
Sản phẩm policosanol được chiết xuất và tinh chế từ vỏ 
mía với hiệu suất 1.78%. Sản phẩm thu được tinh khiết 
trên SKLM và đạt độ tinh khiết cao trên GC-FID. Kết quả 
phân tích bằng kỹ thuật sắc ký khí GC-MS xác định được 
octacosanol và triacontanol là các policosanol chính của 
mẫu thu được tại Cần Thơ. Kết luận: Từ vỏ mía, hỗn hợp 
policosanol được chiết xuất và tinh chế đạt độ tinh khiết 
cao đủ để thử tác dụng sinh học và làm ra các chế phẩm. 
Từ khóa: sáp, mía, policosanol.

ABSTRACT
Objectives: (1) Extract and purify policosanol mixture 

from sugarcane bark; (2) Determine the composition of 
policosanol mixture in purified sample. Materials and 
methods: Sugarcane bark - a byproduct of sugarcane 
juice production, was collected in Can Tho city. Crude 
wax, obtained from sugarcane bark, was extracted and 
refined by solid phase extraction (SPE). Refined wax 
was then hydrolyzed and preliminarily purified to get 
crude policosanol mixture. By fractional crystallization 
or precipitation, purified policosanol mixture was 
obtained. The purity of policosanol mixture product was 
determined by thin layer chromatography (TLC) and gas 
chromatography - flame ionization detector (GC-FID). The 
composition of policosanol mixture was determined by gas 
chromatography - mass spectrometry (GC-MS). Results: 
The yield of purified policosanol mixture obtained from 
extracting and purifying sugarcane bark was 1.78%. The 
high purity of policosanol mixture product was confirmed 
by TLC and GC-FID. The GC-MS analysis determined that 
octacosanol and triacontanol were the main policosanols 
in sugarcane in Can Tho City. Conclusion: From sugarcane 
bark, high purified policosanol mixture was extracted 
and confirmed to be ready for pharmacological trial and 
pharmaceutical preparations.
Keywords: wax, sugarcane, policosanol.



165

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỨC KHỎE QUỐC TẾ
INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE 2019

H21.S1.O4.  Khảo sát hoạt tính kháng Helicobacter pylori của loài địa y Usnea 
undulate.
(Identification of Potential Anti-Helicobacter Pylori Compounds from Usnea 
undulata Extracts)
SV. Thái Ngân Hà

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Helicobacter pylori là nguyên nhân chính 

gây ra viêm dạ dày, loét dạ dày và bệnh dạ dày ác tính. 
Những nghiên cứu hiện nay cho thấy H. pylori đã kháng 
với nhiều loại kháng sinh, do đó việc tìm ra những hợp chất 
mới tiềm năng thay thế là vấn đề cấp thiết hiện nay. Tuy 
nhiên, có rất ít nghiên cứu tìm kiếm các hợp chất này từ địa 
y, đặc biệt là loài Usnea undulata mọc phổ biến tại Việt Nam. 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hoạt tính kháng H.pylori 
của các loại cao chiết và các hợp chất cô lập được từ địa y 
U.undulata. Kết quả nghiên cứu: Cao n-hexan có khả năng 
kháng H.pylori cao nhất. Từ địa y U.undulata cô lập được 
5 hợp chất: methyl orsellinate (1), methyl β-orsellinate (2), 
7-hydroxyl-5-methoxy-6-methylphtalide (3), usnic acid (4) 
và salazinic acid (5). Trong các hợp chất trên, bên cạnh (4) 
đã được công bố có khả năng kháng H.pylori, các chất (1) 
và (2) cho thấy khả năng khả loài khuẩn này cao hơn khi 
so sánh với một số thuốc hiện hành (gallic acid, catechin), 
hợp chất (3) là hợp chất mới được phân lập từ U.undulata.  
Kết luận: Đề tài đánh dấu một bước phát hiện mới trong 
tìm kiếm hoạt chất kháng H.pylori từ địa y mọc tại Việt Nam.
Từ khóa: bệnh dạ dày, địa y, Helicobacter pylori, Usnea 
undulata.

ABSTRACT
Background: Helicobacter pylori was found to be an 

essential etiological agent for gastritis, peptic ulcers and gastric 
malignancy. Clarithromycin – resistant H. pylori is ranked in the 
High priority group by the WHO, rendering current antibiotics 
ineffective, thus, screening for potential antimicrobial 
compounds is an urgent demand. However, very little has been 
published on the metabolites and the anti – H. pylori activity 
of Usnea undulata, which has been known for a great variety 
of effects such as antibiotic, antimycobacterial, antiviral, anti-
inflammatory, analgesic,… Objectives: We evaluated extracts 
and isolated compounds for their inhibitory activity against 
H. pylori. Results: In this study, the results showed that the 
n-hexane extract exhibited the strongest activity. We isolated 
five compounds (methyl orsellinate (1), methyl β-orsellinate 
(2), 7-hydroxyl-5-methoxy-6-methylphtalide (3), usnic acid (4), 
and salazinic acid (5)). For the isolated metabolites, beside usnic 
acid that has been reported as a potent anti-H. pylori agent, 
compounds (1) and (2) showed higher inhibition compared 
to the reference drugs, (3) is new compounds that is isolated 
from U.undulata. Conclusion: Our results demonstrated that U. 
undulata could be a promising source of potential anti-H. pylori 
metabolites.
Keywords: gastric diseases, Helicobacter pylori, lichens, Usnea 
undulata.

H21.S1.O5. Nghiên cứu khả năng bảo vệ khỏi tia UV của hai loài địa y Parmotrema 
poolii, Parmotrema tinctorum mọc phổ biến tại miền Nam Việt Nam.
(Study on anti-ultraviolet activity of two popular south Vietnam lichen species: 
parmotrema poolii, parmotrema tinctorum)
SV. Tống Hồ Đạt

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tia cực tím là các tia vô hình đến từ mặt 

trời có thể đốt cháy da và gây ung thư da. Tình trạng này 
trở nên báo động hơn khi tầng ozon – lá chắn bảo vệ trái đất 
khỏi tia cực tím ngày càng suy giảm. Do đó, việc tìm kiếm 
hoạt chất chống nắng không gây tác dụng phụ, có nguồn 
gốc từ thiên nhiên vẫn là hướng nghiên cứu được nhiều nhà 
khoa học quan tâm. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng 
minh các hợp chất cô lập từ cây cỏ có khả năng hấp thu tia 
UV. Thêm vào đó, Việt Nam có khí hậu và độ ẩm thuận lợi 
cho nhiều loài địa y phát triển, nhưng các nghiên cứu về 
thành phần loài và hóa thực vật trên địa y Việt Nam vẫn còn 
rất hạn chế. Mục tiêu: Điều chế các cao chiết của 02 loài địa 
y thu hái tại vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng; 
Đánh giá khả năng sàng lọc bức xạ UV của các cao chiết; Cô 
lập và xác định cấu trúc của các hợp chất tinh khiết từ cao 
có hoạt tính hấp thu UV tốt. Kết quả: Xác định được loài địa 
y P.tinctitorum có khả năng hấp thu tia UV tốt hơn, từ cao 
chiết P.tinctitorum tiến hành sắc ký cột thu được 2 hợp chất 
thuộc nhóm phenolic là orcinol và acid orsellinic. Kết luận: 
Đề tài đánh dấu một phát hiện mới trong tìm kiếm hoạt chất 
có khả năng hấp thu tia UV từ địa y mọc tại Việt Nam.
Từ khóa: acid orsellinic, địa y, Parmotrema, tia UV.

ABSTRACT
Background: Ultraviolet rays, also called ultraviolet 

radiation, are invisible rays coming from the sun which 
can burn our skin and cause skin cancer. This situation 
becomes more alarming because the ozone layer, the shield 
that protects the earth from ultraviolet rays, is declining. 
Therefore, researching on anti ultraviolet compounds which 
do not cause side effects and originate from nature, is the 
interesting research direction of scientists. Many recent 
studies have demonstrated that isolated compounds from 
plants are capable of absorbing UV light. In addition, Vietnam 
has a favorable condition for many lichen species to grow 
because of its tropical monsoon with high humidity, but the 
research on species composition and phytochemistry on 
lichens of Viet Nam is still limited. Objective: a phytochemical 
investigation was conducted on the lichen Parmotrema poolii, 
Parmotrema tinctorum collected in Lam Dong province, study 
on anti-ultraviolet activity of isolated compounds. Results: 
on anti-ultraviolet activity, extractions of Parmotrema 
tinctorum showed more effective than their Parmotrema 
poolii, two compounds including orcinol and orsellinic acid 
were isolated from P. tinctorum. Conclusion: our work first 
demonstrates a new approach in anti ultraviolet activity of 
natural compounds from Vietnam’s lichen.
Keywords: acid orsellinic, lichen, Parmotrema, UV light.



166

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỨC KHỎE QUỐC TẾ
INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE 2019

H21.S1.O6.  Đánh giá các vấn đề liên quan đến thuốc trong kê đơn cho bệnh mạch 
vành tại Cần Thơ.
(Drug-related problems in prescribing for coronary artery diseases in Can Tho: 
cross-sectional study)
Ds. Trương Trần Anh Thư

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Các vấn đề liên quan đến thuốc (drug-related 

problems, DRPs) có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị, tỷ lệ 
mắc bệnh, tỷ lệ tử vong và làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe. 
Mục tiêu: Xác định tần suất xuất hiện, đặc điểm và các yếu tố 
nguy cơ gây ra DPRs trong kê đơn cho bệnh mạch vành (BMV) 
tại Cần Thơ. Kết quả: Trong 683 bệnh nhân (tuổi trung bình 
63,4; 64,3% nữ) có 61,1% xảy ra DRPs. DRPs bao gồm vấn đề 
về chỉ định thuốc, liều dùng, số lần dùng, thời điểm dùng thuốc, 
thời điểm dùng thuốc so với bữa ăn và tương tác thuốc. Bệnh 
nhân sử dụng ≥5 thuốc trong đơn có nguy cơ xảy ra DRPs cao 
hơn. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế (BHYT) có nguy cơ cao 
hơn xảy ra vấn đề về chỉ định thuốc. Thời điểm dùng thuốc so 
với bữa ăn không theo khuyến cáo phổ biến hơn ở nam giới và 
ở những bệnh nhân có BHYT. Bệnh nhân <65 tuổi có nguy cơ 
cao hơn xảy ra vấn đề về liều dùng không theo khuyến cáo. Sử 
dụng ≥5 thuốc trong đơn sẽ tăng nguy cơ xảy ra vấn đề về số lần 
dùng thuốc và tương tác thuốc. Kết luận: DRPs chiếm tỷ lệ cao 
ở bệnh nhân mắc BMV tại Cần Thơ và tăng theo số lượng thuốc 
trong đơn. Những nghiên cứu tiếp theo nên xác định thêm các 
yếu tố nguy cơ khác của DRPs và các can thiệp có hiệu quả để 
cải thiện việc kê đơn theo khuyến cáo tại Cần Thơ.
Từ khóa: các vấn đề liên quan đến thuốc, kê đơn, bệnh mạch 
vành, Cần Thơ.

ABSTRACT
Background: DRPs might have adverse impacts on 

treatment outcomes, morbidity and mortality, and healthcare 
costs. Objectives: To determine the prevalence, patterns, and 
determinants of DRPs in prescribing for coronary artery diseases 
(CADs) in Can Tho. Results: Among 683 patients (mean age 
63.4; 64.3% female) the prevalence of DRPs was 61.1%. DRPs 
comprised inappropriate indication, inappropriate dosage, 
wrong frequency of use, wrong time of taking medications, 
taking medications at the wrong time around meals, and drug 
interactions. Patients who took ≥5 drugs were more likely 
to have DRPs.  Patients without health insurance were more 
likely to have inappropriate indication. Taking medications at 
inappropriate times around meals was common among men and 
among those with health insurance. Patients <65 years old were 
more likely to take inappropriate doses. Prescriptions with ≥5 
drugs were more likely to be taken at inappropriate frequency 
and to cause drug interactions. Conclusion: DRPs are common 
among patients with CADs in Can Tho. The number of DRPs 
increases with the number of drugs in prescriptions. Further 
studies should identify other potential determinants of DRPs 
and effective interventions to improve prescribing practice in 
Can Tho.
Keywords: drug-related problems, prescribing, coronary artery 
diseases, Can Tho.

H21.S1.O7. Khảo sát tác dụng ổn định đường huyết của viên nén bao phim chứa 
cao chiết lá sầu đâu trên chuột nhắt trắng béo phì được gây tăng đường huyết 
bằng nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống.
(Evaluation of the effect of film-coated tablet containing azadirachta indica leaf 
extract on stabilizing blood sugar level in obese mice developed hyperglycemia 
induced by oral glucose tolerance test)
SV. Lâm Quang Đức

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Chiết xuất từ lá và hạt cây Sầu đâu ăn lá 

(Azaradirachta indica) đã được công bố trong nhiều công trình 
nghiên cứu với tác dụng ổn định đường huyết. Việc nghiên 
cứu bào chế viên nén bao phim từ cao chiết lá Sầu đâu giúp 
hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường và đa dạng hóa các dược 
phẩm từ dược liệu trong nước. Mục tiêu: Khảo sát tác dụng 
ổn định đường huyết sau ăn của viên nén bao phim chứa cao 
chiết lá Sầu đâu trên chuột béo phì bằng nghiệm pháp dung 
nạp glucose đường uống (OGTT). Kết quả: Chuột nuôi theo chế 
độ ăn giàu chất béo (HFD) có sự gia tăng khối lượng đáng kể so 
với lô nuôi theo chế độ ăn thường (NFD) sau 6 tuần (p < 0,05).  
Chuột HFD có biểu hiện rối loạn dung nạp glucose với mức 
đường huyết khác biệt có ý nghĩa so với chuột NFD. Trong khi 
đó, chuột HFD uống viên nén bao phim chứa cao chiết lá Sầu đâu 
liều 300 và 600 mg/kg trong 2 tuần khác biệt có ý nghĩa thống 
kê về đường huyết so với nhóm chuột HFD uống NaCl 0,9%.  
Kết luận: Viên nén bao phim từ cao chiết lá Sầu đâu có tác dụng 
ổn định đường huyết sau ăn trên chuột béo phì có rối loạn dung 
nạp glucose và không gây hạ đường huyết, mang lại tiềm năng 
trong việc dự phòng bệnh đái tháo đường týp 2 trên người  
béo phì. 
Từ khóa: Sầu đâu ăn lá, ổn định đường huyết, rối loạn dung 
nạp glucose, bệnh đái tháo đường, béo phì.

ABSTRACT
Background: Azadirachta indica is planted in several 

provinces of Viet Nam. There are many studies about 
the inhibitory effect of Azadirachta indica leaf extract on 
α-glucosidase activity. Therefore, finding out the formula of film-
coated tablet containing Azadirachta indica leaf extract may 
contribute a new assistance to diabetic treatment. Objectives: 
The topic aimed for studying the effect of film-coated tablet 
containing Azadirachta indica leaf extract on stabilizing blood 
sugar level in obese mice by oral glucose tolerance test (OGTT). 
Results: The weight of high-fat diet-fed (HFD) mice was 
significantly increased compared to normal diet-fed (NFD) mice 
after 6 weeks (p<0.05). There was an impaired glucose tolerance 
in HFD mice in which the blood glucose level in HFD group was 
different from NFD group. Meanwhile, HFD mice taking 300 
and 600 mg/kg film-coated tablets containing Azadirachta 
indica leaf extract in 2 weeks showed statistically significant 
differences in blood glucose level compared to HFD mice taking 
NaCl 0.9%. Conclusion: The film-coated tablet containing 
Azadirachta indica leaf extract can stabilize blood sugar level in 
obese mice with impaired glucose tolerance and do not cause 
hypoglycemia. It may help preventing type 2 diabetes, especially 
in obese people.
Keywords: Azadirachta indica, stabilizing blood sugar level, 
impaired glucose tolerance, diabetes, obesity.
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H21.S2.O1.  Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 11 chất màu tan trong nước 
trong thực phẩm và thức uống bằng phương pháp sắc ký lỏng – đầu dò UV-Vis.
(Simultaneous determination 11 water-soluble dyes in food products and beverages 
by liquid chromatography - ultraviolet-visible method)
SV. Đàm Thị Kim Thoa

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Chất tạo màu được sử dụng rộng rãi 

trong công nghiệp thực phẩm nhằm tăng màu sắc tự 
nhiên và tính thẩm mỹ, hấp dẫn món ăn. Tuy nhiên, 
việc lạm dụng chất màu có thể gây ảnh hưởng xấu đến 
sức khỏe con người, thậm chí là gây ung thư. Mục tiêu: 
Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng đồng thời 
11 chất màu tan trong nước có trong thực phẩm và 
thức uống bằng phương pháp sắc ký lỏng – đầu dò  
UV-Vis. Kết quả: điều kiện sắc ký: cột C18 (150 mm × 
4.6 mm; 5 µm); pha động: acetonitril và đệm ammoni 
acetat 0.2% với chương trình gradient, quy trình 
được thẩm định với độ thu hồi của phương pháp từ 
86.7 đến 109.2% với RSD trong khoảng 2.03–6.31%, 
giá trị  LOD và LOQ lần lượt là 0.5 µm/ml và 1 µm/ml. 
Kết luận: quy trình định lượng đồng thời 11 chất màu 
tan trong nước đã được xây dựng và thẩm định đạt 
yêu cầu, phương pháp có thể ứng dụng để định lượng 
các chất màu trong nhiều nền mẫu thực phẩm và thức 
uống trên thị trường. 
Từ khóa: HPLC-DAD, WAX SPE, chất màu

ABSTRACT
Background: Water-soluble dyes are used widely 

to modulate the appearance and overall sensory quality 
of foodstuffs. However, some studies indicated that 
the abuse of synthetic pigments may cause cancer. 
Objectives: simultaneous determination and validation 
11 water-soluble dyes in food products and beverages 
by liquid chromatography - ultraviolet-visible method. 
Results: chromatographic condition: C18 column (150 
mm × 4.6 mm; 5 µm); mobile phase: 0.2% ammonium 
acetate buffer (pH 6.7) and acetonitrile with gradient 
elution, recoveries range 86.7 to 109.2% with  relative  
standard  deviations  around  2.03–6.31%, the LOD and 
LOQ of dyes were 0.5 µm/ml and 1 µm/ml, respectively. 
Conclusion: the results of the study showed that the 
proposed RP-HPLC methods precise and accurate, which 
can be applied for the routine quantification of water-
soluble dyes in food products and beverages.
Keywords: HPLC-DAD, WAX SPE, dyes

H21.S2.O2. Xây dựng quy trình xác định dư lượng 10 thuốc trừ sâu thường phun 
trên rau bằng phương pháp LC/MSMS và HPLC/DAD.
(Determination of 10 pesticide residues in vegetables by LC-MS/MS AND HPLC/DAD)
Ds. Nguyễn Huỳnh Kim Ngân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Việc dùng thuốc trừ sâu quá liều trong 

nông nghiệp dẫn đến dư lượng thuốc trừ sâu trong 
rau cao quá ngưỡng cho phép, gây ảnh hưởng xấu đến 
sức khỏe người dùng, do đó, việc định lượng dư lượng 
thuốc BVTV trở nên vô cùng cần thiết trong quản lý 
chất lượng nông sản và đảm bảo sức khỏe người dân. 
Mục tiêu: Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng 
10 thuốc BVTV thường sử dụng trên rau tại tỉnh Vĩnh 
Long (thuộc nhóm carbamte, cúc tổng hợp và lân hữu 
cơ) bằng hệ thống sắc ký lỏng ghép nối đầu dò khối phổ 
(LC/MSMS) và đầu dò dãy diod quang (HPLC/DAD). 
Kết quả: Quy trình được thẩm định đạt các chỉ tiêu 
độ đặc hiệu, tính tuyến tính, LOD (giới hạn định tính), 
LOQ (giới hạn định lượng), độ lặp lại và độ đúng theo 
hướng dẫn của AOAC với giá trị LOD của quy trình  
LC/MSMS nằm trong khoảng 0.01 – 0.03 ppb. Kết luận:  
quy trình định lượng 10 thuốc BVTV trên rau đã được 
xây dựng và thẩm định với độ nhạy phương pháp đạt 
yêu cầu để ứng dụng xác định dư lượng các thuốc 
BVTV trên rau.
Từ khóa: LC/MSMS, HPLC/DAD, QuEChERS, thuốc trừ 
sâu.

ABSTRACT
Background: The use of pesticides unreasonable 

cause pesticide residues in vegetables above the 
maximum residue limits (MRL) can negatively affect 
human health. So, the determination of pesticide 
residues is always a necessary to control quality of 
vegetables and ensure the safety of human health. 
Objectives: Determination of 10 popular pesticide 
residues (carbamate, organophosphorus, pyrethroid) 
in vegetables by LC/MSMS and HPLC/DAD. Results: 
the proposed method were validated and met the 
requirements of AOAC guideline about specificity, 
linearity, LOD (limit of detection), LOQ (limit of 
quantification), precision and accuracy, the LOD of 
LC/MSMS method was in range of 0.01 to 0.03ppb. 
Conclusion: the developed method had appropriate 
sensitivity and good precision, accuracy, and could be 
applied for the quantification residue of pesticides in 
vegetables. 
Keywords: LC/MSMS, HPLC/DAD, QuEChERS, 
pesticide.
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H21.S2.O3. Nghiên cứu xây dựng qui trình định lượng đồng thời metoprolol và amlodipin 
trong huyết tương bằng phương pháp LC-MS/MS.
(Development of LC-MS/ms method for simultaneous determination of metoprolol and 
amlodipine in human plasma)
SV. Nguyễn Thanh Vy

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Xây dựng qui trình định lượng đồng thời 

metoprolol và amlodipin có trong  huyết tương người là 
bước khởi đầu cần thiết và quan trọng trong nghiên cứu 
tương đương sinh học cho chế phẩm này. Tại Việt Nam, việc 
chứng minh tương đương sinh học của từng chế phẩm chứa 
amlodipin hay metoprolol đã được thực hiện nhưng chưa 
có công trình nào nghiên cứu xây dựng qui trình định lượng 
đồng thời hai chất trên trong nền mẫu huyết tương người, 
làm tiền đề cho các nghiên cứu tương đương sinh học trên 
người. Bài báo này công bố quy trình định lượng đồng thời hai 
hoạt chất metoprolol và amlodipin trong huyết tương người 
bằng phương pháp LC-MS/MS. Mục tiêu nghiên cứu: Xây 
dựng và thẩm định quy trình định lượng đồng thời metorolol 
và amlodipin trong huyết tương người bằng phương pháp  
LC-MS/MS theo hướng dẫn của FDA. Kết quả: Mẫu tự tạo 
được xử lý bằng phương pháp tủa protein sử dụng acetonitril. 
Cột pha đảo C18 (150 mm x 4 mm, 5 µm), pha động methanol-
axit formic 0,1% (70:30,v/v); tốc độ dòng 0,8 ml/phút. Chế 
độ ion hóa dương [M+H]+ cho các phân mảnh định lượng 
268,36116,05; m/z 409,02238,06 tương ứng với MTP, 
AMP và kiểu ion hóa âm cho  nội chuẩn hydroclorothiazid 
(HCTZ) với m/z 297,74268,91. Phương trình hồi qui với 
R2>0,999 trong khoảng tuyến tính 0,25-60 ng/mL; giới hạn 
định lượng dưới là 0,25 ng/mL và 1,5 ng/mL tương ứng với 
AMP và MTP. Kết luận:  Xây dựng thành công qui trình định 
lượng đồng thời metoprolol và amlodipin trên nền mẫu huyết 
tương người bằng phương pháp LC-MS/MS và thẩm định đạt 
yêu cầu theo hướng dẫn của US-FDA.

ABSTRACT
Background: Development of the method for the 

simultaneous determination of metoprolol and amlodipine 
in human plasma is the first important procedure in 
bioequivalence studies. In Vietnam, the articles for 
bioequivalence studies of each of the preparations containing 
amlodipine or metoprolol have been conducted, but there 
have not been any studies simultaneous quantitative assay 
of metoprolol and amlodipine in human plasma. This paper 
published a simultaneous quantitative determination of 
metoprolol and amlodipine in human plasma by LC-MS/MS. 
Objectives: This study aimed to develop and validate the 
liquid chromatography-tandem mass spectroscopy method 
to monitor plasma levels of both metoprolol and amlodipine. 
Results: metoprolol and amlodipine were extracted from 
plasma using acetonitrile with and separated on a C18 column 
(250 mm x 4 mm, 5 µm). The mobile phase was a mixture of 
methanol and 0,1% formic acid (70:30,v/v) at a flow rate 
of 0.8 ml/min. Electrospray ionization source was operated 
in positive and multi reaction monitoring mode using the 
transition of m/z 268,36116,05; m/z 409,02238,06 were 
used to quantify MTP and AMP, respectively, and HCTZ was in 
negative mode with the transition of m/z 297,74268,91. The 
linearity was obtained with R2>0,999 and the concentration 
range of  0.25-60 ng/mL, and the lower limits of quantitation 
were 0.25 ng/mL and 1,5 ng/mL for MTP and AMP, respectively. 
Conclusion: LC-MS/MS method that we developed and 
validated based on the procedure of protein precipitation by 
acetonitrile for simultaneous determination of metoprolol 
and amlodipine with internal standard hydroclorothiazide. 

H21.S2.O4. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp LC-MS/MS xác định dư lượng một số 
thuốc trừ sâu nhóm phospho hữu cơ và carbamate trong nước kênh, rạch và đánh giá 
hiệu quả xúc tác quang hoạt khử các thuốc trừ sâu bằng các vật liệu nano TiO2.
(Simultaneous determination of several organophosphate and carbamate pesticides 
residues in canal wastewater samples by LC-MS/MS for assessment canal wastewater quality)
SV. Trương Thị Diễm Trinh

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Việc lạm dụng thuốc BVTV sẽ gây nguy hại đến 

môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, việc kiểm soát 
tồn dư của thuốc trừ sâu hầu như chưa được quan tâm và chưa 
có quy định cụ thể. Mục tiêu: Phát triển quy trình định lượng 
đồng thời dư lượng các thuốc trừ sâu nhóm phospho hữu cơ và 
carbamat trong mẫu nước kênh, rạch bằng phương pháp LC-
MS/MS. Ứng dụng và đánh giá khả năng xúc tác quang hoạt 
khử dư lượng thuốc trừ sâu bằng vật liệu dây hay ống nano 
TiO2 dưới tác dụng của ánh sáng khả kiến.  Kết quả: Sử dụng 
chế độ ESI (+) và MRM cho xác định m/z 230.13198.87,  m/z 
278.15108.92, m/z 299.19147.01, m/z 202.22145.02 và  
m/z 208.2194.95 tương ứng cho DMT, FNT, QNP, CBR, FNB, 
nội chuẩn TPP. 40% mẫu nước phát hiện dư lượng quinalphos; 
16,7% dimethoate, 26,7% carbaryl và 23,3% fernobucarb. 
Hiệu quả khử các chất BVTV của các vật liệu nano TiO2 tỷ lệ 
thuận với thời gian chiếu sáng. nhưng sau 25 phút hầu như 
các chất đều bị phân hủy hoàn toàn. Kết luận: Xây dựng thành 
công quy trình định lượng đồng thời DMT, FNT, QNP, CBR, FNB 
có trong mẫu nước đồng ruộng, kênh, rạch bằng phương pháp 
LC-MS/MS, và đánh giá hiệu quả khử các thuốc trừ sâu của các 
vật liệu nano TiO2.

ABSTRACT
Background: The overuse of pesticides leads to residues 

in the water environment that causes harm to the ecological 
environment and human health. However, the control of 
pesticide residues in canal/pond wastewater samples 
currently has not been considered and no specific regulations. 
Objectives: Developed and validated method for simultaneous 
determination of several organophosphate and carbamate 
pesticides residue in canal wastewater samples by LC-MS/
MS and applied to evaluate the quality of wastewater samples 
and the photocatalytic degradation of these pesticide using 
nano TiO2 materials UV-VIS irradiation. Results: Electrospray 
ionisation source was operate in positive mode and multi 
reaction monitoring (MRM) mode using the transition of m/z 
230.13198.87,  m/z 278.15108.92, m/z 299.19147.01, 
m/z 202.22145.02 and  m/z 208.2194.95 were used to 
quantify DMT, FNT, QNP, CBR, FNB and TPP (IS), respectively. 
The results revealed that 40% contaminated with quinalphos, 
16.7% with dimethoate, 26.7% with carbaryl, and 23.3% with 
fenitrothion. Conclusion: LC-MS/MS method was successfully 
developed for simultaneous determination of DMT, FNT, QNP, 
CBR, and FNB in canal/pond wastewater samples.
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H21.S2.O5.  Xác định hàm lượng các tạp chất liên quan D, E và hydrazin có trong 
thuốc allopurinol bằng phương pháp sắc ký lỏng.
(Determine the amount of related impurities d, e and hydrazine of allopurinol in 
pharmaceutic products by liquid chromatography)
Ths. Nguyễn Mạnh Quân

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tạp D và E là những  thành phần có độc 

tính được chứng minh thông qua khả năng gắn kết với 
protein HLA – một protein khi gắn kết làm xuất hiện các tác 
dụng phụ của allopurinol. Nhiều công trình nghiên cứu cho 
thấy tạp hydrazin có khả năng gây đột biến gen, ung thư, do 
đó cần kiểm soát nghiêm ngặt tạp này. Tuy nhiên, việc phân 
tích hydrazin gặp nhiều khó khăn do là một tác nhân rất dễ 
phản ứng, gây ra phản ứng phụ không mong muốn trong 
quá trình chuẩn bị mẫu dẫn đến kết quả không đồng nhất. 
Ngoài ra, hydrazin là hợp chất no không hấp thu Uv-Vis, 
là chất khó ion hóa để có thể phân tích bằng kỹ thuật phổ 
khối và hydrazin cũng là hợp chất không có các nguyên tử 
cacbon trong phân tử nên khó phân tích bằng đầu dò FID 
do độ nhạy thấp. Các tài liệu chính tắc đều xác định giới 
hạn tạp hydrazin có trong nguồn nguyên liệu bằng phương 
pháp sắc ký lỏng pha thuận với kỹ thuật tạo dẫn xuất trước 
cột với benzaldehyd. Tuy nhiên việc việc sử dụng sắc ký pha 
thuận ít phổ biến và sử dụng dung môi hữu cơ dễ gây ảnh 
hưởng đến môi trường. Trong bài báo này, chúng tôi công 
bố qui trình xác định giới hạn và định lượng tạp hyadrazin 
trong nguyên liệu chứa allopurinol bằng phương pháp sắc 
ký lỏng pha đảo ghép nối với đầu dò dãy diod quang cho độ 
nhạy, tính đặc hiệu, độ chính xác cao và khả thi trên thực 
tế với hầu hết phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống sắc 
ký lỏng pha đảo.

ABSTRACT
Background: The HPLC column was Lunar RP-C18 

column (250 x 4,6 mm; 5 µm). The mobile phase was 
composed of a solution of methenol and amoni formate 
buffer (pH=3) in isocratic mode, flow rate of 1 mL/min, 
detection wavelength of 258 nm. The RSDs of precision 
were < 2% for allopurinol and its related impurity. The 
LOD and LOQ of allopurinol impurity were 0.03 μg/ml 
and 0,1 μg/ml, respectively. The recovery of allopurinol 
and its related impurity were 98-102% and 90-110%, 
respectively. This procedure was applied for the quality 
control of allopurinol, impurity D and E in 10 pharmaceutic 
products collected at CanTho city. As a result, three samples 
exceeded the criteria comparing to declared labels by the 
manufacturer. A simple reversed-phase HPLC coupled 
with PDA detector method was successfully developed for 
determination of hydrazine impurity in allopurinol bulk. 
Sample preparation with SPE Veripak SCX/C8 column. 
The suitable chromatographic conditions contain Hitachi 
L-2000 HPLC system, Phenomenex Gemini NX RP-C18 
column (150 x 4.6 mm; 5 µm), mobile phase in isogratic 
mode including methanol and water, flow rate of 0.5 mL/
min, detection wavelength of 300 nm. This method met the 
requirements: suitability for HPLC system, selectivity.
Keywords: Allopurinol, related impurity of allopurinol, 
reversed-phase HPLC, Hydrazine sulfat, allopurinol, 
benzaldehyd azin, related substances.

H21.S2.O6. Tổng hợp và xác định độ tinh khiết tạp ethyl-(E/Z)-3-(2-carbethoxy-
2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazol-4-carboxylat của allopurinol sử dụng trong 
kiểm nghiệm.
(Synthesis and purity determination of allopurinol related impurity (ethyl-(e/z)-
3-(2-carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1h-pyrazol-4-carboxylate) used in drug 
quality control)
Ths. Lữ Thiện Phúc

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tạp ethyl-(E/Z)-3-(2-carbethoxy-2-cyanoethenyl) 

amino-1H-pyrazol-4-carboxylat (tạp F theo USP) là tạp hình 
th trong quá trình tổng hợp của allopurinol, và được chứng 
minh là có khả năng gây ung thư hoặc đột biến gen. Do đó, 
nguyên liệu hóa dược allopurinol dùng cho bào chế và thành 
phẩm thuốc bắt buộc phải kiểm tra tạp F trong quá trình đăng 
ký thuốc tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa có 
công trình công bố về tổng hợp và thiết lập tạp chuẩn F (USP) 
của allopurinol. Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp tạp F (USP) 
có độ tinh khiết cao (>99%). Kết quả: Tạp F được tổng hợp 
với qui mô lớn (hàng gram) với hiệu suất trung bình 27%, và 
độ tinh khiết đạt trên 99% theo HPLC-DAD. Kết luận: Tổng 
hợp thành công tạp liên quan ethyl-(E/Z)-3-(2-carbethoxy-2-
cyanoethenyl) amino-1H-pyrazol-4-carboxylat của allopurinol 
với độ tinh khiết cao đủ tiêu chuẩn thiết lập chuẩn tạp đối 
chiếu.
Từ khóa: Tạp Ethyl-(E/Z)-3-(2-carbethoxy-2-cyanoethenyl) 
amino-1H-pyrazol-4-carboxylate; tạp F (USP); allopurinol

ABSTRACT
Background: Ethyl-(E/Z)-3-(2-carbethoxy-2- cyanoethenyl) 

amino-1H-pyrazol-4-carboxylate (impurity F according to 
USP) is a related impurity in the synthesis of allopurinol, and is 
a concern that this impurity could be a carcinogen or mutagen. 
Therefore, allopurinol raw materials are required to check for 
impurity F of drug substance or drug products in the process 
of drug registration in Vietnam. However, the methodologies 
evolved to monitor this impurity have not published yet. 
Objectives: synthesis allopurinol related compound F 
(USP) with high purity (>99%). Results: The present work 
demonstrates one potential strategy to synthesise impurity F 
of allopurinol in gram scale with an excellent yield 27% yield 
only one step and high purity (over 99%). Conclusion: The 
synthesis of ethyl-(E/Z)-3-(2-carbethoxy-2-cyanoethenyl) 
amino-1H-pyrazol-4-carboxylate was developed and showing 
high purity as impurity standard.
Keywords: Ethyl-(E/Z)-3-(2-carbethoxy-2-cyanoethenyl) 
amino-1H-pyrazol-4-carboxylate, synthesis, condensation, 
allopurinol
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H21.S2.O7.  Xây dựng quy trình định lượng đồng thời aspirin, clopidogrel và các 
tạp liên quan bằng phương pháp sắc kí lỏng.
(Simultaneous determination of aspirin, clopidogrel and related compounds in 
combined oral dosage forms by high performance liquid chromatography)
SV. Roãn Hưng Thuận

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Phương pháp HPLC được sử dụng nhiều 

trong qui trình kiểm soát các tạp chất độc hại trong dược 
điển. Các thuốc như aspirin, clopidogrel được sử dụng 
hằng ngày đa phần ở đối tượng người già, chức năng các 
cơ quan thải độc kém. Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng và 
thẩm định qui trình đồng thời aspirin, clopidogrel và các 
tạp chất liên quan theo ICH 2005. Áp dụng qui trình để kiểm 
nghiệm một số chế phẩm trên thị trường. Kết quả: Sự tách 
các chất đã được thực hiện trên cột Agilent ZORBAX Elipse 
C8 (150x4.6 mm; 5 μm) với rửa giải gradient bằng dung 
dịch đệm ammonium acetate (pH 3.1, chỉnh pH bằng acid 
formic) và acetonitrile, tốc độ dòng 1 ml/phút. Phát hiện ở 
bước sóng UV 240 nm, thời gian phân tích ít hơn 13 phút. 
Kết quả của nghiên cứu cho thấy qui trình có độ nhạy (LOQ: 
0.3 µg/ml và 0.1 µg/ml cho tạp F và tạp C của aspirin), đạt 
độ đúng (%RSD 0.587-1.663), độ chính xác, nhanh chóng, 
đơn giản, đạt khoảng tuyến tính phù hợp cho hoạt chất 
(5-500 µg/ml) và tạp chất (0.3-20 µg/ml và 0.1-30 µg/ml  
cho tạp F và tạp C của aspirin). Kết luận: Xây dựng và 
thẩm định được qui trình định lượng đồng thời aspirin, 
clopidogrel và các tạp liên quan bằng phương pháp sắc kí 
lỏng. Áp dụng định lượng thành công một số chế phẩm trên 
thị trường.
Từ khóa: Clopidogrel, aspirin, UPLC, ICH, PDA

ABSTRACT
Background: HPLC method was widely used in 

Pharmacopeia to control impurity limit and in assay. Aspirin 
and Clopidogrel were commonly used to prevent thrombosis 
mainly in aged people, who had a degenerated organ 
function. Objectives: Develop and validate a simultaneous 
determination method of aspirin, clopidogrel and related 
compounds in combined oral dosage forms following ICH 
2005. Test some commercial preparations by the validated 
method. Results: The separation was achieved by using 
Agilent ZORBAX Eclipse C8 column (150×4.6 mm; 5 μm) 
with gradient elution of 20mM ammonium acetate buffer (pH 
3.1) and acetonitrile as mobile phase; at a flow rate of 1 ml/
min. UV detection was performed at 240 nm. Separation was 
completed in less than 13 minutes. The results of the studies 
showed that the proposed RP-UFLC method is sensitive (LOQ: 
0.1 and 0.3 µg/ml for Aspirin impurity F and C, respectively), 
simple, rapid, precise (%RSD 0.587-1.663) and accurate, 
linearity ranges were sufficient for both APIs (5-500 µg/ml) 
and impurities (0.3-20 µg/ml and 0.1-30 µg/ml for Aspirin 
impurity F and C, respectively). Conclusion: The results of the 
studies showed that the proposed RP-HPLC method is simple, 
rapid, precise and accurate, which can be applied for the 
routine assessment of clopidogrel, aspirin and its impurities 
in pharmaceutical dosage forms
Keywords: Clopidogrel, aspirin, UPLC, ICH, PDA

H21.S3.O1.  Bào chế trà hòa tan có thành phần rau đắng đất (Glinus oppositifolius - 
Molluginaceae)
(Process for the preparation of instant tea from Glinus oppositifolius -Molluginaceae)
SV. Lý Hoàng Diệu

TÓM TẮT
Đặt vấn đề:  Rau đắng đất Glinus oppositifolius họ 

Molluginaceae được biết đến như một vị thuốc nam được 
sử dụng trong các bài thuốc chữa viêm gan, làm mát gan, 
tiêu độc cho cơ thể. Ở Hậu Giang lượng Rau đắng đất mọc 
nhiều nhưng vẫn chưa được sử dụng hiệu quả. Hiện nay, 
trên thị trường chưa có trà hoà tan có thành phần chính 
là Rau đắng đất, chính vì thế đề tài được thực hiện. Mục 
tiêu: (1) Khảo sát các điều kiện chiết xuất Rau đắng đất. 
(2) Bào chế trà hòa tan có thành phần Rau đắng đất. (3) 
Kiểm nghiệm trà hòa tan có thành phần Rau đắng đất. 
Kết quả: Điều kiện chiết xuất Rau đắng cho hàm lượng 
chất chiết được cao nhất: dung môi chiết xuất là nước; tỷ 
lệ dược liệu/dung môi 1:5; số lần chiết xuất là 2; nhiệt độ 
chiết 70OC; thời gian chiết xuất 80 phút. Cao chiết đã phối 
hợp với tá dược hút (tỷ lệ 1:4) và tá dược điều vị (10%) đạt 
được cao khô độ ẩm 5% và thu được bột có màu vàng nhạt, 
vị đắng nhẹ, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng. Trà hoà tan 
được kiểm nghiệm và đạt được các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn 
TCVN 2013. Kết luận: Đã xác định được điều kiện chiết 
xuất Rau đắng đất cho hoạt chất cao nhất, bào chế được 
trà hòa tan Rau đắng đất hàm ẩm <5% có vị ngon hơn và 
giảm bớt độ đắng. Đã kiểm nghiệm được trà hòa tan Rau 
đắng đạt theo TCVN 2013.
Từ khóa: Glinus oppositifolius, trà hòa tan, chiết xuất.

ABSTRACT
Background:  Glinus oppositifolius - Molluginaceae is used 

in some traditional remedies to treat hepatitis, cool down the 
liver and detoxify the body. In Hau Giang province, Glinus 
oppositifolius grow much in sugarcane fields but it have not 
been used effectively and there are very few products form 
Glinus oppositifolius on market. There are some reasons 
that make research team conducted the project “Process for 
the preparation of instant tea from Glinus oppositifolius – 
Molluginaceae.” Objectives: (1) Conduct the survey of the 
Glinus oppositifolius’s extraction conditions. (2) Modulation of 
instant tea form Glinus oppositifolius. (3) Inspection of instant 
tea. Results: Determine conditions on extraction of Glinus 
oppositifolius: the ratio of material to solvent is 1:5, number 
of extracts is twice, extraction temperature is 70 degrees 
Celsius, extraction time is 80 minutes and the dry extract 
combined with 10% of excipients. Successfully prepared the 
instant tea form Glinus oppositifolius. The product is yellow 
flour with a little bitter, sweet and a special smell. The tea 
met the TCVN 2013 quality standards. Conclusion: Identify 
conditions for extracting Glinus oppositifolius with the highest 
amount of active ingredients, manufacture instant tea that has 
better taste, less bitterness, and met the TCVN 2013 quality 
standards.
Keywords: Glinus oppositifolius, instant tea, extract.
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H21.S3.O2.  Tổng hợp và tinh chế tạp C của ibuprofen.
(Total synthesis of ibuprofen impurity C)
SV. Nguyễn Thành Duy

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Tổng hợp tạp C của Ibuprofen α-Metyl-

4-(2-metylpropyl) benzeneacetamid) có giá trị ứng dụng 
trong việc định lượng tạp C trong viên nén Ibuprofen. Mục 
tiêu: Xây dựng quy trình tổng hợp, tinh chế và xác định cấu 
trúc tạp C của Ibuprofen bằng phương pháp đo phổ hấp 
thu hồng ngoại (IR), sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), phổ 
cộng hưởng từ hạt nhân (NMR). Đối tượng và phương 
pháp: Tạp C của Ibuprofen, clo hóa nguyên liệu Ibuprofen, 
amid hóa bằng amoniac. Kết quả: Tổng hợp thành công tạp 
C với hiệu suất và độ tinh khiết cao, khảo sát được các điều 
kiện ảnh hưởng đến phản ứng. Kết luận: Mô tả được quy 
trình tổng hợp thành công tạp C thuận tiện, hiệu suất cao.
Từ khóa: tạp C của Ibuprofen, tạo liên kết amid, N,N-
dimetylformamid

ABSTRACT
Background: Synthesis Ibuprofen impurity C 

(α-Methyl-4-(2-methylpropyl) benzeneacetamide) which 
offers material in controlling and monitoring impurities 
in medications containing Ibuprofen in the ingredients.. 
Objectives: Constructing Ibuprofen impurity C synthesis, 
purifying, identifying structure with the help of IR, HPLC, 
NMR. Subjects and method: Ibuprofen impurity C, 
chlorinate Ibuprofen with Oxalyl chloride, amidate acyl 
chloride with amoniac. Results: Efficient, high-yielding 
procedure to synthesis Ibuprofen-related impurity C. 
Examination some conditions impact to the synthesis 
procedure. Conclusion: This method is facile and allows 
us to get the pure impurity C of Ibuprofen from simple 
starting materials. 
Key words: Ibuprofen impurity C, amide bond formation, 
N,N-dimethylformamide

H21.S3.O3. Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc viniferifuran.
(Study on synthesis viniferifuran at laboratory scale and structure determination 
of viniferifuran using modern spectral analysis methods)
SV. Đỗ Thị Thu Hằng

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Viniferifuran là hợp chất chuyển hóa thứ 

cấp thuộc nhóm hợp chất dimer của stilben polyphenol, có 
chứa vòng (dihydro)benzofuran trong cấu trúc. Hợp chất 
này được công bố có các tác dụng sinh học cao và đa dạng 
như chống oxi hóa, kháng viêm, kháng ung thư, bảo vệ tế 
bào tổn thương bởi sự chiếu xạ. Mục tiêu:  Nhóm nghiên cứu 
tiến hành tổng hợp viniferifuran từ monomer resveratrol 
ở qui mô phòng thí nghiệm qua 4 giai đoạn phản ứng: Từ 
resveratrol thực hiện phản ứng biomimetic, xúc tác FeCl3 
tạo thành hỗn hợp sản phẩm; tiến hành tinh chế bằng sắc 
kí cột cổ điển thu được hỗn hợp viniferin; Acetyl hóa hỗn 
hợp này và tiếp tục cho phản ứng thơm hóa với DDQ chuyển 
vòng dihydrobenzofuran thành vòng benzofuran. Sau đó, 
kiềm hóa sản phẩm sẽ thu được viniferifuran tinh khiết; 
Sản phẩm sau khi tổng hợp được tiến hành xác định cấu 
trúc bằng các phương pháp phổ hiện đại LC-MS và NMR.  
Kết quả: Nghiên cứu đã mô tả quy trình thực hiện, điều kiện 
của từng giai đoạn phản ứng đồng thời các kết quả sắc ký 
qua từng bước và biện giải phổ đồ cấu trúc. Kết luận: Xây 
dựng quy trình tổng hợp viniferifuran quy mô phòng thí 
nghiệm theo điều kiện thực nghiệm cụ thể tại trường Đại 
học Y dược Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu có tiềm năng được 
áp dụng trong các nghiên cứu tổng hợp hóa dược, phục vụ 
việc nghiên cứu tổng hợp các hợp chất tiềm năng mới có 
hoạt tính sinh học cao.
Từ khóa: viniferifuran, polyphenol, resveratrol, hợp chất 
thiên nhiên, tổng hợp hữu cơ, các phương pháp quang phổ 
phân tích, NMR.

ABSTRACT
Background: Viniferifuran is a secondary metabolite 

belonging to the dimer group of stilben polyphenols, 
containing benzofuran (dihydro) rings in the structure. 
This compound was reported to possess high and diverse 
biological effects such as antioxidant, anti-inflammatory, 
anti-cancer, protecting cells from radiation damage. 
Objectives: we synthesized viniferifuran from monomer 
resveratrol at laboratory scale through four stages: From 
resveratrol, biomimetic reaction was done with using 
FeCl3 catalyst to form a mixture; through purifying by 
using classical column chromatography, we obtained a 
viniferin mixture; next, we acetylated this mixture and 
continued doing  aromatic reaction with DDQ to convert 
dihydrobenzofuran to benzofuran; after that, alkalization 
of the product would yield pure viniferifuran; The product 
after synthesis was conducted to identify the structure 
by modern spectral methods such as LC-MS and NMR. 
Results: The study described the implementation process, 
the conditions of each reaction phase and the thin layer 
chromatography results through each step and interpreted 
the structural spectrum. Thereby, we concluded and built a 
synthesis process of viniferifuran at laboratory scale, based 
on specific experimental conditions at Can Tho University 
of Medicine and Pharmacy laboratory. Conlusion: The 
research results have the potential to be applied in the 
synthesis of pharmaceutical chemistry, serving the 
synthesis of new potential bioactive compounds.
Keywords: viniferifuran, polyphenol, resveratrol, natural 
compounds, organic chemosynthesis, spectral analysis 
methods, NMR.
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H21.S3.O4. Bào chế dung dịch nước thơm xua muỗi có nguồn gốc từ sả chanh.
(Study of formulatin a aromaric solution to repel mosquitoes from Cympopogon 
Citrtus)
SV. Nguyễn Đắc Toàn

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Sả chanh (Cympopogon Citratus, họ 

Poaceae), có thành phần hóa học chính là tinh dầu, là một 
loại dược liệu có mùi thơm dễ chịu đồng thời có khả năng 
xua đuổi muỗi hiệu quả. Ngày nay trên thị trường có rất ít 
sản phẩm xịt muỗi có nguồn gốc từ thiên nhiên, chính vì thế 
nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện đề tài nhằm góp phần 
sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên sẵn có một cách hiệu 
quả. Mục tiêu: 1. Bào chế dung dịch nước thơm Sả chanh có 
mùi thơm dễ chịu và trong suốt. 2. Đánh giá được nồng độ 
tinh dầu Sả chanh trong nước thơm có khả năng xua muỗi 
hoặc diệt muỗi trong một thể tích không gian nhất định. 
3.Đánh giá độ kích ứng của dung dịch trên da. Kết quả: 
Đã xây dựng được ba công thức đạt chỉ tiêu về mùi thơm 
và độ trong với tổng nồng độ của các tinh dầu trong công 
thức lần lượt là 2,5%, 2,75% và 3%. Với mỗi nhát xịt nước 
thơm, tương ứng 0,1 mL có nồng độ tinh dầu. Sau 10 phút 
thử nghiệm, dung dich có nồng độ 3% trong thể tích không 
gian 10 L, cho khả năng xua đuổi muỗi hiệu quả nhất. Dung 
dịch có nồng độ 3% không phát hiện kích ứng (Không ngứa 
không nổi mẫn). Kết luận: Đã bào chế được dung dịch nước 
thơm có nồng độ tinh dầu 3%, có mùi thơm tự nhiên, trong 
suốt, không cặn lắng, cho kết quả sắc ký có thành phần 
chính là tinh dầu Sả chanh. Dung dịch nước thơm có khả 
năng xua muỗi và không gây kích ứng trên da thử nghiệm.
Từ khóa: nước thơm, xua muỗi, Sả chanh.

ABSTRACT
Background: Lemongrass (Cympopogon citratus, 

Poaceae), has the main chemical component of essential 
oil, is a medicinal herb which has a comfortable aroma 
and the ability to repel mosquitoes. However, there are 
very few mosquito repellent products on the market 
containing ingredients from medicinal herbs. Therefore, 
the research team has conducted the project in order to 
use natural resources effectively. Objectives: (1) Formula 
a solution from Cympopogon citratus with pleasant aroma. 
(2) Valuate Lemongrass essential oil concentration in 
aromatic water capable of repelling mosquitoes or killing 
mosquitoes in a certain volume of space. (3) Assess skin 
irritation of this compound. Results: (1) Successfully 
designed three formulas to achieve the goal of fragrance 
and clarity with concentration of essential oil 2.5%, 
2.75% and 3%, respectively. (2) Test the ability to repel 
mosquitoes: a solution with 3% essential oil concentration 
in certain space (10L) is the most effective in repelling 
mosquitoes. (3) Assess skin irritation: a solution with 
3% essential oil concentration does not cause irritation. 
Conclusion: Successfully prepared the solution with 3% 
essential oil concentration with a natural aroma, clarity, 
without irritation. Result of thin layer chromatography 
had composition of lemongrass oil. The solution has the 
ability to repel mosquitoes and does not irritate the skin.
Keywords: Lemongrass, Cympopogon citratus, repel 
mosquitoes.

H21.S3.O5. Nghiên cứu bào chế gel rửa mặt từ cao lá trầu không (Piper betel L.) 
có tác dụng kháng khuẩn.
(Researching on face wash gel preparation with betel leaf extract (Piper betel L.)  
having antibacterial ability)
SV. Nguyễn Thị Mỹ Huyền

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Ngày nay, xu hướng sử dụng các sản phẩm 

tự nhiên từ các loại thảo dược ngày càng phổ biến. Lá Trầu 
không có tác dụng diệt khuẩn, chống viêm, trị mụn rất tốt và 
an toàn, nhưng chưa được nghiên cứu và ứng dụng nhiều. 
Mục tiêu: Khảo sát quy trình chiết xuất tối ưu cao lá Trầu 
không và công thức bào chế gel rửa mặt chứa cao lá Trầu 
không có tác dụng kháng khuẩn. Kết quả: quy trình chiết 
xuất bằng phương pháp đun hồi lưu với dung môi nước 
ở nhiệt độ 70oC, tỉ lệ dung môi/dược liệu là 4,034:1, thời 
gian chiết là 129 phút và lượng dịch cô còn lại trước khi 
lắc phân bố với DCM là 91,4mL sẽ đạt được mức độ kháng 
Staphylococcus aureus và Escherichia coli, hàm lượng 
polyphenol trong cao là cao nhất. Kết quả thực nghiệm cho 
thấy công thức 9 đạt được độ nhớt, độ pH và khả năng tạo 
bọt thích hợp cho sản phẩm dạng gel dùng rửa mặt và có 
tác dụng kháng khuẩn. Kết luận: Đã tối ưu hóa được quy 
trình chiết xuất cao lá Trầu không và công thức bào chế gel 
trị mụn chứa cao lá Trầu không có khả năng kháng khuẩn.
 Từ khóa: gel, cao Lá trầu không, BC-Pharsoft.

ABSTRACT
Background: Nowadays, the trend of using natural 

products from herbs is increasing. Betel leaf has 
antibacterial, anti-inflammatory and anti-acne effects 
well and safely, but it has not been studied and applied 
widely. Objectives: to investigate the optimal extraction 
process of Betel leaf extract and to formulate face wash 
gel preparation with Betel leaf extract having antibacterial 
ability. Results: Extraction process by refluxing method 
with water solvent that was conducted at a temperature 
of 70oC, solvent/medicinal ratio was 4,034/1, extraction 
time was 2,147 hours and the amount of liquid remaining 
before shaking distribution with diclorometan was 91mL, 
achieved the highest level of resistance to Staphylococcus 
aureus and Escherichia coli and the highest polyphenol 
content. In addition, results from experiments showed 
that F9 formulation had viscosity, pH and washability that 
were suitable for face wash gel and antibacterial effect. 
Conclusion: Optimized the extraction process of Betel 
leaf extract and the formulation of anti-acne gel with Betel 
leaf extract having antibacterial ability.
Keywords: gel, Betel leaf extract, BC-Pharsoft.
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H21.PP.01.  Đánh giá chỉ số về chăm sóc người bệnh tại 11 cơ sở y tế công lập của 
thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2018.
(Assessment of outpatient care indicator at eleven government local hospitals in 
Can Tho city during the period of 2016-2018)
Ths. Võ Thị Mỹ Hương

TÓM TẮT
Mục đích: Chăm sóc người bệnh tốt đóng vai trò quan 

trọng đến hiệu quả của hệ thống chăm sóc sức khỏe người 
dân. Nghiên cứu khảo sát các chỉ số chăm sóc người bệnh 
ngoại trú, từ đó góp phần chăm sóc và hướng dẫn bệnh 
nhân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, kinh tế. Kết quả: Các 
chỉ số về chăm sóc người bệnh ngoại trú ở 11 CSYT công lập 
trên địa bàn TP. Cần Thơ: Thời gian khám bệnh trung bình: 
3,25 phút (thấp nhất là BVĐK Q. Cái Răng với 1,67 phút, cao 
nhất là BVĐK Trung ương Cần Thơ  với 7,30 phút) và thời 
gian cấp phát thuốc trung bình: 11,96 phút (thấp nhất là 
BVĐK Q. Cái Răng: 3,23 phút và cao nhất là BVĐK TP. Cần 
Thơ 25,73 phút); tỷ lệ các thuốc được phân phát thực tế: 
99,97%, tại 8/11 CS, tỷ lệ này đạt 100%.  Dán nhãn một 
cách thích hợp: 47,0%; sự hiểu biết của bệnh nhân về liều 
lượng chính xác: 75,3%. Kết luận:  Các chỉ số về chăm sóc 
người bệnh: Thời gian khám bệnh trung bình: 3,25 phút và 
thời gian cấp phát thuốc trung bình: 11,96 phút; tỷ lệ các 
thuốc được phân phát thực tế: 99,97% và dán nhãn một 
cách thích hợp: 47,0%; sự hiểu biết của bệnh nhân về liều 
lượng chính xác: 75,3%. 
Từ khóa: chăm sóc người bệnh, ngoại trú, chất lượng y tế. 

ABSTRACT
Objectives: Good patient care plays an important role 

in the effectiveness of the health care system. This study 
investigated the indicators of outpatient care, thereby 
contributing to the treatment and guidance for patients 
to use medicine appropriately, safely and economically. 
Results: Indicators of outpatient care in 11 public 
health facilities in Can Tho: The average time of medical 
examination: 3.25 minutes (the lowest was Cai Rang 
District General Hospital with 1.67 minutes, the highest 
was the Central Hospital of Can Tho with 7.30 minutes) 
and the average time of drug dispension: 11.96 minutes 
(the lowest was Cai Rang District General Hospital: 3.23 
minutes and the highest was Can Tho City Hospital with 
25.73 minutes); the rate of actual drugs dispensed: 99.97%, 
at 8/11 facilities, this rate reaches 100%. Proper labeling: 
47.0%; The patient’s understanding of the correct dosage: 
75.3%. Conclusion: Indicators of outpatient care: Average 
time of medical examination: 3.25 minutes and average 
time for medicine dispension: 11.96 minutes; the actual 
distribution of drugs: 99.97% and proper labeling: 47.0%; 
The patient’s understanding of the correct dosage: 75.3%. 
Keywords: patient care, outpatients, medical quality

H21.PP.02. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kê đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại 
trú có bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền giai đoạn 2017-2018.
(Assessment of factors that affected prescription for outpatients with health 
insurance at Phong Dien Medical Center during the period of 2017-2018)
Ths. Võ Thị Mỹ Hương

TÓM TẮT
Mục tiêu: Việc lạm dụng thuốc còn xảy ra tại nhiều cơ 

sở y tế ở Việt Nam và cũng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 
việc kê đơn thuốc của bác sĩ. Nghiên cứu được nhằm đánh 
giá tình hình kê đơn thuốc cho bệnh nhân và các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự kê đơn của bác sĩ. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với 300 
đơn thuốc ngoại trú và 30 phiếu khảo sát của bác sĩ tại 
Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ giai 
đoạn 2017 – 2018. Kết quả: Số thuốc trung bình trên đơn 
thuốc là 5,8. Có 35,6%, 31,7% và 36,7% đơn thuốc lần lượt 
có kê kháng sinh, corticosteroid và vitamin. Các yếu tố ảnh 
hưởng nhiều nhất đến sự kê đơn là hướng dẫn chẩn đoán 
và điều trị của Bộ Y tế, thăm khám lâm sàng và tác dụng 
phụ của thuốc. Kết luận: Nhìn chung, việc kê đơn thuốc còn 
nhiều bất cập và các chỉ số kê đơn đều chưa hợp lý theo tiêu 
chuẩn của Tổ chức Y tế Thế Giới. Các yếu tố ảnh hưởng đến 
việc kê đơn cần phải được quan tâm hơn nữa nhằm nâng 
cao tính hợp lý của đơn thuốc tại cơ sở nghiên cứu.
Từ khóa: chỉ số kê đơn, ngoại trú, yếu tố ảnh hưởng, kê đơn 
thuốc

ABSTRACT
Objective: The overuse of medicines has frequently 

occurred at health facilities in Vietnam. Many factors 
affect prescribing of physicians. This study was carried 
out to investigate the patterns outpatient prescription 
and the effect factors on prescription of doctors. Subject 
and method: Using cross-sectional study with total 300 
outpatient drug prescriptions and 30 questionnaires of 
physicians were collected from Phong Dien Medical Center, 
Can Tho city during the period of 2017-2018. Results: 
The average number of drugs in each prescription was 
5.8, with 35.6% antibiotics, 31.7% corticosteroids, 36.7% 
vitamin. The factors that affect prescribing of physician 
are the Ministry of Health’s Diagnostic and Treatment 
Guidelines, clinical examination and side effects. 
Conclusion: In general, there were many inadequacies 
in prescribing and the indicators do not reach the World 
Health Organization’s recommendations. The effect 
factors need to be taken into account in order to improve 
the rationality, safety and effectiveness of prescriptions at 
the Medical Center.
Keywords: drug prescribing, outpatient, prescribing 
indicators, effect factors on prescription.
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H21.PP.03. Đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân ngoại trú có BHYT về công 
tác cấp phát thuốc của Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn giai đoạn 2018 - 2019
(Assessment of outpatients’ satisfaction with medicine dispense at pharmaceutical 
department of O Mon district General Hospital in the period of 2018 - 2019)
Ths. Nguyễn Phục Hưng

TÓM TẮT
Mục tiêu: Nắm bắt được nhận thức nhu cầu, nguyện 

vọng và mức độ hài lòng của bệnh nhân sẽ giúp dược sĩ, cán 
bộ quản lý có cái nhìn toàn diện từ đó nâng cao quy trình cấp 
phát thuốc. Đối tượng và phương pháp: Đối tượng nghiên 
cứu là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đến thăm khám 
ngoại trú theo diện BHYT tại BVĐK quận Ô Môn, thành phố 
Cần Thơ. Thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang, 
cỡ mẫu 300. Kết quả: Về khả năng tiếp cận: 4,31/5 điểm.  
Về minh bạch thông tin và thủ tục hành chính: 4,19/5 điểm. Về 
cơ sở vật chất: 3,98/5 điểm. Về thái độ ứng xử của nhân viên 
y tế: 4,07/5 điểm. Về kết quả cung cấp dịch vụ: 4,12/5 điểm.  
Điểm trung bình chung sự hài lòng về công tác cấp phát 
thuốc: 4,10/5 điểm. Kết luận: Nhìn chung bệnh nhân hài 
lòng với việc cấp phát thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa 
quận Ô Môn. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận lại những thiếu 
sót để hoàn thiện, nâng cao chất lượng cấp phát thuốc cho 
bệnh nhân ngoại trú và đưa ra một quy trình phù hợp nhất 
với nhu cầu và đặc điểm của bệnh nhân bảo hiểm y tế ngoại 
trú.
Từ khóa: sự hài lòng, cấp phát thuốc, bệnh nhân ngoại trú.

ABSTRACT
Objective: Acknowledging the real process of 

dispensing medicines for outpatients in General Hospital 
of O Mon district. Subjects and methods: Subjects of the 
study were outpatients or their family members having 
medical treatment under health insurance coverage in O 
Mon District General Hospital, Can Tho City. We conducted 
a descriptive cross-sectional study, with the size of 300 
samples. Results: The indications of drug distribution: 
Average medication allocation time: 139 seconds. Actual 
percentage of allocated medicine: 100%. Percentage 
of fully labelled drugs: 100%. Proportion of patients 
comprehending drugs’ dosage: 89.7%. Implementation 
of the drug delivery process still has various limitations. 
Evaluation of patients on counselling and instructing on 
drug use; patients’ knowledge about information related 
to the usage and storage of medicine are still limited. 
Conclusion: The study is a reference for managers to gain 
deep insight into the situation of providing outpatients 
with medicine in hospitals, thereby enhancing the quality 
of healthcare services.
Keywords: medicine distribution, outpatients.
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