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“ Điều trị ung thư nhi” là bài giảng thứ 2 trong chương 
trình đào tạo điều dưỡng ung thư nhi. Những bài giảng 
trong chương trình được hoàn thành với nỗ lực hợp tác 
của nhóm điều dưỡng SEAPHO. Chúng tôi muốn gửi 
lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng 
dưới đây : 



CHỦ ĐỀ CHÍNH 

§ Các nguyên tắc cơ bản trong điều trị ung thư nhi

§ Thảo luận về vai trò của hoá trị, liệu pháp sinh học, phẫu thuật, xạ trị, và ghép 
tế bào gốc trong điều trị ung thư nhi. 

§ Chăm sóc điều dưỡng cho trẻ em trong thời gian điều trị ung thư.



UNG THƯ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THẾ NÀO ?

¡ Điều trị ung thư nhắm tới tiêu diệt hoặc loại bỏ tế 
bào ung thư ra khỏi cơ thể. 

¡ Các phương pháp điều trị khác nhau được sử 
dụng kết hợp nhằm tiêu diệt tế bào ung thư hiệu 
quả nhất đồng thời giảm thiểu tối đa tác dụng phụ. 

¡ Kế hoạch điều trị được cá nhân hoá dựa trên
¡ Pháp đồ điều trị 

¡ Dạng bệnh 

¡ Yếu tố cá nhân

Image source: National Cancer Institute on Unsplash

https://unsplash.com/@nci?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/chemotherapy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ 

Hoá trị Điều trị sinh học Phẫu thuật 

Xạ trị Ghép tế bào gốc 

Image sources:
Chemotherapy: https://scopeblog.stanford.edu/2011/09/02/drug-shortages-will-be-difficult-to-solve/day-351-they-are-not-fckin-around-with-the-adriamycin-2/
Biotherapy: Photo by Michael Longmire on Unsplash
Surgery: Photo by JAFAR AHMED on Unsplash
Radiation therapy: Photo by National Cancer Institute on Unsplash
Hematopoietic Stem Cell Transplant: Andrew Ratto from Berkeley, USA, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons 

https://scopeblog.stanford.edu/2011/09/02/drug-shortages-will-be-difficult-to-solve/day-351-they-are-not-fckin-around-with-the-adriamycin-2/
https://unsplash.com/@f7photo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/medications?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@darksidoo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/surgery?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@nci?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/radiation-therapy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


HOÁ TRỊ 

¡ Thuốc có tác dụng tiêu diệt những tế bào phân chia 
nhanh chóng 

¡ Có thể ngăn chặn tế bào phân chia (cytostatic) 
hoặc tiêu diệt tế bào trực tiếp (cytotoxic)

¡ Có thể dùng dưới dạng tiêm, truyền, uống hoặc 
tiêm vào dịch tuỷ sống. 



NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HOÁ TRỊ

¡ Công dụng 
¡ Ngăn chặn sự phân chia của tế bào ung thư 
¡ Gây trở ngại trong việc tế bào nhân chia (chu kỳ tế bào ) để dừng sự 

phát triển  và phân chia của tế bào 
¡ Những tế bào phân chia nhanh là những tế bào bị ảnh hưởng của 

hoá trị 
¡ Hoá trị không có tính chọn lọc (vì thế sẽ gây nhiều tác dụng phụ) 
¡ Những tế bào bình thường phân chia nhanh trong cơ thể :

¡ Da 
¡ Tóc và móng 
¡ Tế bào niêm mạc hệ tiêu hóa 
¡ Tế bào máu gốc 

Image Source: Zephyris at en.wikipediaderivative work: Beaoderivative
work: Histidine, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons



TÁC DỤNG PHỤ TỪ HOÁ TRỊ 

Hệ tiêu hóa
Buồn nôn 
Nôn
Tiêu chảy 
Táo bón 
Lở loẹt 
Chán ăn

Da
Rụng tóc 
Mẩn đỏ
Da đổi màu, mất sắc 
tố da
Mẫn cảm với ánh mặt 
trời

Huyết học 
Thiếu máu 
Giảm bạch cầu trung 
tính 
Giảm tiểu cầu  

Tổn thương cơ 
quan cơ thể 
Tim mạch 
Phổi
Thận
Nội tiết 
Thần kinh

Giảm hệ miễn dịch 
Nhiễm khuẩn



CHỨC NĂNG CỦA HOÁ TRỊ 

Đa mô hình

• Hoá trị được 
sử dụng kết 
hợp với 
những 
phương 
pháp điều trị 
khác 

Hoá trị bổ trợ 

• Hoá trị được 
dùng kết hợp 
với phẫu 
thuật và 
/hoặc xạ trị 
để điều trị 
khối u sót lại 
hoặc ung thư 
di căn 

Hoá trị trước 

• Hoá trị trước 
phẫu thuật 
để thu nhỏ 
khối u tiền 
phẫu thuật 

Hoá trị kết 
hợp 

• Sử dụng 
nhiều thuốc 
hoá trị khác 
nhau để có 
hiệu quả 
điều trị ung 
thư cao nhất 
với tối thiểu 
tác dụng 
phụ. 

Hoá trị vùng 
trú ẩn 

• Hoá trị được 
truyền trực 
tiếp tới 
những vùng 
bình thường 
khó tiếp cận 
(ví dụ như 
dịch não tuỷ) 



CHĂM SÓC TRẺ EM TRONG THỜI GIAN HOÁ TRỊ 

¡ Can thiệp điều dưỡng 
¡ Kiểm tra tiền sử dị ứng thuốc hoặc tác dụng phụ từ thuốc 
¡ Sử dụng thuốc phòng dị ứng và thuốc hỗ trợ bao gồm 

thuốc chống nôn và dịch truyền.
¡ Trước khi truyền, đảm bảo “đúng”

¡ Bệnh nhân, liều, dạng thuốc, thời gian, lí do chỉ định, tên 
thuốc. 

¡ Theo dõi những tác dụng phụ có thể gặp.
¡ Theo dõi ven truyền trước, trong khi, và sau khi truyền 

thuốc.

Image source: https://www.flickr.com/photos/communityeyehealth/39908823900

https://www.flickr.com/photos/communityeyehealth/39908823900


CHĂM SÓC TRẺ EM TRONG THỜI GIAN HOÁ TRỊ

¡ Giáo dục bệnh nhân và gia đình 
¡ Pháp đồ điều trị 

¡ Những tác dụng phụ thường gặp 
¡ Thông tin liên lạc khi trẻ bị sốt hoặc bị tác dụng phụ

¡ Cách cho trẻ dùng hoá chất tại nhà (dạng uống)

¡ Cách xử lý an toàn với chất thải  sau khi truyền hoá chất 

Image source: Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/child-sick?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


CA THẢO LUẬN 

¡ 1 bé gái 7 tuổi được chuẩn đoán 
ung thư cơ ( rhabomyosarcoma). 
Bé đang được truyền hoá chất lần 
đầu tiên ngày hôm nay.

¡ Cần chú ý những điều gì trước 
khi truyền hoá chất?

¡ Bệnh nhân và gia đình cần biết 
những gì trước xuất viện?

Image source: Photo by Danh Vo on Unsplash

https://unsplash.com/@vducdanh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/vietnamese-girl?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


ĐIỀU TRỊ SINH HỌC 

¡ Bao gồm các liệu pháp miễn dịch và điều trị trúng đích
¡ Có rất nhiều cách hoạt động khác nhau 

¡ Một số phương pháp điều trị sinh học tập trung vào hệ miễn 
dịch để giúp cơ thể tìm và tiêu diệt tế bào ung thư. 

¡ Một số khác lại là tập trung vào những đặc điểm nhận dạng 
nhất định ngoài vỏ tế bào (e.g. Kháng thể đơn dòng –
monoclonal antibodies)

¡ Một số điều trị sinh học được dùng để giảm bớt tác dụng 
phụ từ những phương pháp điều trị khác (e.g. GCSF)

¡ Điều trị sinh học có thể ở dạng uống, tiêm hoặc truyền. 

Image source: APHON, 2019



Một số cách điều trị 
sử dụng chính hệ 
miễn dịch để truy 
tìm và tiêu diệt tế 
bào ung thư. 
• Khác với hoá trị, trong 

điều trị miễn dịch, những 
tế bào khỏe mạnh không 
bị ảnh hưởng 

Mục đích : tối ưu hóa  
hệ miễn dịch để tiêu 
diệt bệnh đồng thời 
giảm thiểu độc tính.  

NGUYÊN TẮC CỦA ĐIỀU TRỊ SINH HỌC 

Liệu pháp miễn dịch Điều trị trúng đích

Đánh thẳng vào chức 
năng đặc biệt hoặc 
những phương thức 
tế bào ung thư phụ 
thuộc vào để phát 
triển và nhân chia. 
• Tiếp xúc với những thụ 

thể trên bề mặt tế bào.



CHỨC NĂNG CỦA ĐIỀU TRỊ SINH HỌC 

Điều trị 
ung thư 

Eg.
Blinatumomab, 

rituximab, 
imatinib

Điều trị hỗ 
trợ 

Eg. Tăng phát 
triển tế bào 

máu gốc 

Phòng 
chống ung 

thư
Eg. Vác xin



CHĂM SÓC TRẺ EM TRONG KHI ĐIỀU TRỊ LIỆU PHÁP SINH HỌC 

Những 
tác 
dụng 
phụ có 
thể gặp 

Tác dụng phụ/biến chứng khi truyền 

Triệu chứng giống cảm cúm 

Triệu chứng viêm 

Dị ứng

Biến chứng thần kinh 

Hội chứng  giải phóng cytokine



CHĂM SÓC TRẺ EM TRONG KHI ĐIỀU TRỊ LIỆU PHÁP SINH HỌC 

¡ Đảm bảo đường truyền 

¡ Truyền thuốc trước phòng mẫn cảm 
¡ Tuân thủ các hướng dẫn an toàn
¡ Theo dõi bệnh nhân trong thời gian truyền



CHĂM SÓC TRẺ EM  TRONG KHI ĐIỀU TRỊ LIỆU PHÁP SINH HỌC

¡ Giáo dục bệnh nhân và gia đình

¡ Những tác dụng phụ thường gặp
¡ Phòng chống nhiễm khuẩn
¡ Xử lý an toàn tại nhà 

¡ Tương tác giữa thuốc và đồ ăn/ thức uống 
¡ Tránh vác xin sống

Image source: Simone van der Koelen on Unsplash

Image source: rawpixel on Unsplash

https://unsplash.com/photos/HtDQ9Z64Vpo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/pills?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/hand-washing?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Hoạt động trao đổi 
Trả lời đúng hoặc sai

§ Liệu pháp sinh học có tác dụng phụ  giống như hoá trị 

§ Điều trị miễn dịch sử dụng hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư

§ Liệu pháp sinh học có dạng uống, truyền, hoặc tiêm 

§ Điều trị miễn dịch và điều trị trúng đích không làm suy giảm hệ miễn dịch



Hoạt động trao đổi 

§ Liệu pháp hóa sinh có tác dụng phụ giống như hoá tri SAI

§ Điều trị miễn dịch sử dụng hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư ĐÚNG

§ Liệu pháp sinh học có dạng uống, truyền hoặc tiêm ĐÚNG 

§ Điều trị miễn dịch và điều trị  trúng đích không làm suy giảm hệ miễn dịch SAI



PHẪU THUẬT 

¡ Trực tiếp gỡ bỏ khối u

¡ Phẫu thuật có thể là một phần trong 
phác đồ điều trị kết hợp với những 
phương pháp khác như hoá trị hoặc 
xạ trị 

Image source: Stix, 2016



NGUYÊN TẮC CỦA PHẪU THUẬT 

Mục 
đích :

Gỡ bỏ hoặc thu 
nhỏ khối u

Tránh hoặc giảm thiểu
ảnh hưởng tới những tế
bào hoặc cơ quan khỏe

mạnh

Tách bỏ toàn bộ 
khối u

Gộ bỏ một phần tế 
bào bám quanh 

khối 



CHỨC NĂNG CỦA PHẪU THUẬT 

¡ Sinh thiết 
¡ Lấy một phần nhỏ của khối u để xét nghiệm 

dưới kính hiển vi để xác định loại ung thư 

¡ Cắt bỏ 
¡ Cắt bỏ khối u để điều trị 

¡ Cần bao gồm cả “khoảng âm tính “ cho cơ 
hội điều trị tốt nhất

Image source: No machine-readable author provided. KGH assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via 
Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oral_cancer_(1)_squamous_cell_carcinoma_histopathology.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


CHỨC NĂNG CỦA PHẪU THUẬT 

¡ Làm sạch 
¡ Tách bỏ những phần vết thương hoại tử 

¡ Phẫu thuật giảm nhẹ 
¡ Phẫu thuật nhằm giảm nhẹ những triệu chứng liên quan tới 

khối u (không chủ ý chữa khỏi)

¡ Đặt các thiết bị hỗ trợ
¡ Giảm các biến chứng liên quan tới điều trị 

Image source: Arseny Togulev on Unsplash

https://unsplash.com/@tetrakiss?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/surgery?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


CHĂM SÓC TRẺ EM KHI PHẪU THUẬT 

Đường thở và hô 
hấp 
• Ngăn ngừa xẹp phối

Giảm đau
• Biện pháp giảm đau do 

bệnh nhân điều khiển 
• Giảm đau ngoài  màng 

cứng 
• Truyền thuốc giảm đau 

nhóm opioid 

Phòng ngừa nhiễm 
khuẩn 
• Sử dụng kháng sinh
• Theo dõi sốt 



CHĂM SÓC TRẺ EM KHI PHẪU THUẬT 

Chăm sóc vết mổ
• Thay băng

Hỗ trợ nước và dinh 
dưỡng 
• Dịch truyền 
• Dinh dưỡng đường ăn và 

truyền
• Theo dõi sự thay đổi nước 

trong cơ thể 
• Theo dõi và đảm bảo âm 

thanh nhu động ruột 

Chăm sóc ống và đường 
dẫn dịch 
• Đường dẫn dịch từ vết 

thương 
• Ống dẫn từ ngực
• Ống xông 



Hoạt động trao đổi 
Điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau

• Tách khối u cần bao gồm _________ để có cơ hội khỏi cao nhất .

• Việc lấy ra một phần nhỏ của khối u để xác định loại ung thư gọi là _______. 

• Chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu bao gồm theo dõi _______ và _______.

• Phẫu thuật có thể được tiến hành để  _______ hoặc _______ khối u, hoặc để
___________.

TỪ KHÓA  Nhiễm khuẩn 
Sinh thiết 

Giảm đauChăm sóc hỗ 
trợ Thu nhỏ Vùng âm tính Tách bỏ 



Hoạt động trao đổi 
Điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau

• Tách khối u cần bao gồm vùng âm tính để có cơ hội khỏi cao nhất.

• Việc lấy ra một phần nhỏ của khối u để xác định loại ung thư gọi là sinh thiết. 

• Chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu bao gồm theo dõi nhiễm khuẩn và giảm đau. 

• Phẫu thuật có thể được tiến hành để thu nhỏ hoặc tách bỏ khối u, hoặc để chăm sóc
hỗ trợ

WORD BANK Nhiễm khuẩn 
Sinh thiết 

Giảm đauChăm sóc hỗ 
trợ Thu nhỏ Vùng âm tính Tách bỏ 



XẠ TRỊ 

¡ Sử dụng tia xạ để tiêu diệt thẳng vào tế bào ung 
thư bằng việc gây những tổn thương không thể 
thay đổi lên DNA của tế bào ung thư.

¡ Không phải tất cả các loại ung thư đều nhạy 
cảm với xạ trị. 

Image source: Brain Tumour Research, 2017



NGUYÊN TẮC TRONG XẠ TRỊ

Mục đích: đưa liều xạ trị cao nhất
vào khối u đồng thời tránh ảnh
hưởng tới những vùng xung
quanh, tránh những mô khỏe

mạnh

Chia làm nhiều liều nhỏ (gọi là 
fractions)

Tổng liều lượng và số liều nhỏ tùy
thuộc vào loại ung thư

Image sources: National Cancer Institute and Craig Cameron on Unsplash

https://unsplash.com/@nci?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@craigcpcb?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/radiation-therapy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


CHỨC NĂNG CỦA XẠTRỊ

Sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với những phương pháp điều trị khác

Sử dụng trong nhiều loại ung thư nhi 
• Trong các loại khối u và ung thư hạch bạch huyết 
• Phòng ngừa tế bào ung thư máu hoặc  bạch cầu lan lên hệ thần kinh 

Giảm triệu chứng cấp tốc:
• Hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ chính trên  
• Chèn ép tuỷ sống 
• Chèn ép đường thở

Chăm sóc giảm nhẹ: 
• Giảm đau và các triệu chứng khác



TÁC DỤNG PHỤ CỦA XẠ TRỊ  

Image Source: https://www.savingstudentsmoney.org/OLI/AnPpost.html

Não bộ
Ảnh hưởng tới sự phát triển và
chức năng của não (nhất là xạ
trị lên não bộ cho trẻ< 2-3 tuổi)

Đầu và cổ
Khô miệng, thay đổi vị giác, sâu răng, loét 
miệng.

Phổi
Viêm phổi do xạ trị 

Tim
Tràn dịch màng tim, viêm cơ tim

Xương 
Ảnh hưởng tới 
sự phát triển 

Hệ bài tiết 
Viêm ống tiết niệu, viêm 
bàng quang

Da
Mẩn đỏ, khô da, 
rụng tóc

Huyết học 
Suy tuỷ  

Hệ tiêu hóa 
Buồn nôn và nôn, tiêu chảy

Hệ Sinh sản
Vô sinh

Hệ nội tiết 
Chủ yếu là tác dụng phụ 
lâu dài 

Tác dụng phụ chung
Mệt mỏi 

https://www.savingstudentsmoney.org/OLI/AnPpost.html


CHĂM SÓC TRẺ TRONG THỜI GIAN XẠ TRỊ

¡ Chuẩn bị thiết bị cố định
¡ Đánh giá và chăm sóc các  tác dụng phụ
¡ Khuyến khích trẻ nghỉ ngơi

¡ Truyền máu nếu cần
¡ Chăm sóc giảm đau 
¡ Nước truyền
¡ Hỗ trợ dinh dưỡng 
¡ Thuốc chống nôn 
¡ Chăm sóc da

¡ Giáo dục bệnh nhân và gia đình 
¡ Những tác dụng phụ có thể xảy ra
¡ Lịch điều trị 

Image source: Jakembradford, CC BY-SA 4.0, via 
Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiation_therapy_for_cancer.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


Hoạt động trao đổi 
Nối vị trí xạ trị với những tác dụng phụ thường gặp 

§ Hệ tiêu hóa 

§ Đầu và cổ

§ Ngực 

§ Buồng trứng và tinh 
hoàn toàn 

§ Xương dài 

§ Viêm phổi, tràn dịch màng tim, viêm màng tim

§ Vô sinh

§ Buồn nôn và nôn 

§ Ảnh hưởng tới sự phát triển 

§ Lở loét 



§ Hề tiêu hóa 

§ Đầu và cổ

§ Ngực 

§ Buồng trứng và   
tinh hoàn 

§ Xương dài 

Buồn nôn và nôn 

Vô sinh

Ảnh hưởng tới sự phát triển 

Lở loét 

Viêm phổi, tràn dịch màng tim, viêm màng tim

Hoạt động trao đổi 
Nối vị trí xạ trị với những tác dụng phụ thường gặp 



GHÉP TUỶ VÀ TẾ BÀO MÁU GỐC (HSCT)

¡ Cũng thường được gọi là ghép tuỷ
¡ Bao gồm tiêu diệt những tế bào bị 

hỏng, tổn thương, hoặc không hoạt 
động bình thường bằng hoá trị liều 
cao kết hợp với /hoặc sử dụng xạ trị 
trị, sau đó thay thế bằng tế bào khỏe 
mạnh.

Image source: CureSearch, 2020



NGUYÊN TẮC CỦA GHÉP TUỶ VÀ TẾ BÀO MÁU GỐC 

Ngoại thân 

¡ Tế bào gốc được lấy từ người hiến tặng 

¡ Lý tưởng nhất là từ người thân (ví dụ như anh 
chị em) 

¡ Áp dụng trong điều trị những bệnh từ tuỷ hoặc 
tổn thương từ  tuỷ 

¡ Dùng trong điều trị ung thư máu, một số bệnh 
huyết học, hoặc hội chứng suy giảm hệ miễn 
dịch 

Tự thân 

¡ Tế bào gốc được lấy từ chính bệnh nhân và trữ 
đông tới khi cần sử dụng

¡ Dùng để “cứu “ tuỷ sau khi sử dụng hoá trị liều 
cao hoặc xạ trị. 

¡ Áp dụng trong điều trị một số ung thư bướu 



CHỨC NĂNG CỦA GHÉP TUỶ VÀ  TẾ BÀO MÁU GỐC  

Sử dụng hoá trị 
liều cao hoặc xạ 
trị để chữa khỏi 

các bệnh ung thư 
• Các loại ung thư ác tính 
• Ung thư tái phát hoặc ung thư 

không mẫn cảm với điều trị 

Điều này dẫn đến 
suy tuỷ và tuỷ 
không còn khả 
năng hồi phục. 

Truyền tuỷ và tế 
bào gốc sẽ giúp 

phục hồi tuỷ.

• Sự tiếp nhận tuỷ xảy ra khi tế 
bào gốc cư trú trong tuỷ xương 
và phát triển thành các tế bào 
máu bình thường, giúp tái tạo 
lại tuỷ.



TÁC DỤNG PHỤ TỪ GHÉP TUỶ VÀ TẾ BÀO MÁU  GỐC 

Biến chứng sớm:

• Giảm máu cục bộ 
• Buồn nôn /nôn, tiêu chảy, lở loét 
• Chảy máu bàng quang
• Hội chứng tắc tĩnh mạch gan (độc tố 

gan)
• Nhiễm khuẩn 
• Ghép thất bại 
• Ghép chống lại ký chủ (graft-vs-host 

disease -GVHD)

Biến chứng trễ:

• Ghép chống ký chủ mãn tính 
(chronic GVHD)

• Nhiễm khuẩn 
• Biến chứng hô hấp 
• Đục thuỷ tinh thể 
• Rối loạn chức năng nội tiết 
• Ung thư thứ 2

Đây chỉ là giới thiệu cơ bản về những tác dụng phụ trong ghép tuỷ và tế bào máu gốc. Ghép tuỷ và tế bào máu gốc có thể gây ra nhiều 
biến chứng nặng và nguy hiểm tới tính mạng.

Điều dưỡng cần được đào tạo chuyên ngành để có thể chăm sóc an toàn bệnh nhân ghép tuỷ và tế bào máu gốc.



CHĂM SÓC TRẺ TRONG THỜI GIAN GHÉP TUỶ VÀ TẾ BÀO MÁU 
GỐC

¡ Trong thời gian truyền: 
¡ Theo dõi phản ứng với các chất bảo quản tuỷ 
¡ Theo sát quy trình truyền tuỷ 

¡ Theo dõi dấu hiệu nhiễm khuẩn
¡ Theo dõi tác dụng phụ sớm và biến chứng lâu 

dài 
¡ Truyền thuốc hỗ trợ và truyền máu khi cần 
¡ Kế hoạch xuất viện rõ ràng 
¡ Giáo dục bệnh nhân và gia đình:

¡ Những tác dụng phụ thường gặp 
¡ Phác đồ thuốc 

¡ Kế hoạch thăm khám ngoại trú và tiêm phòng 
Image source: Photo by Olga Kononenko on Unsplash

https://unsplash.com/@olga_kononenko?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/medical?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Hoạt động trao đổi 
Xếp mệnh đề đúng vào bảng ghép tuỷ dưới đây (ngoại thân và tự thân) 

Mệnh đề 
§ Tế bào gốc từ người cho
§ Tế bào gốc từ chính bệnh nhân
§ GVHD là biến chứng thường gặp 
§ Dùng để điều trị một số loại ung bướu
§ Dùng để điều trị ung thư máu 
§ Cần xét nghiệm HLA
§ Tế bào cần được bảo quản đông lạnh sau 

khi lấy ra
§ Còn được gọi là “cứu tuỷ “

Ngoại thân Tự thân 



Ngoại thân Tự thân 
Tế bào gốc từ người cho Tế bào gốc là từ chính bệnh 

nhân  

GVHD là một biến chứng 
thường gặp 

Dùng để điều trị một số loại 
ung bướu 

Dùng để điều trị ung thư máu Còn được gọi là “cứu tuỷ “

Xét nghiệm HLA là cần thiết Tế bào cần được bảo quản 
đông lạnh sau khi lấy ra

Hoạt động trao đổi 
Xếp mệnh đề đúng vào bảng ghép tuỷ dưới đây (ngoại thân và tự thân) 



ĐIỀU CẦN NHỚTRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ NHI 

¡ Các phương pháp điều trị ung thư nhi bao gồm 
hoá trị,liệu pháp sinh học, phẫu thuật, xạ trị, và 
ghép tế bào gốc

¡ Các phương pháp điều trị được sử dụng kết 
hợp, và phác đồ điều trị dựa trên loại bệnh, 
tuổi, và các yếu tố cá nhân.

¡ Các tác dụng phụ trong điều trị cần được theo 
dõi thường xuyên và điều dưỡng cần chủ động 
ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những triệu chứng 
từ tác dụng phụ.

¡ Bệnh nhân và gia đình bệnh nhân cần được 
chỉ dẫn chi tiết về phương pháp điều trị của 
bản thân. 

Image source: Photo by Lê Tân on Unsplash

https://unsplash.com/@ktsfish?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/vietnamese-family?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Bạn có thể tự do: 
• Chia sẻ - để sao chép, phân phối và truyền tải tác phẩm • Phối lại - để chuyển thể 
tác phẩm 

Trong các điều kiện sau: 
• Ghi nhận các tác giả gốc (nhưng không phải theo bất kỳ cách nào cho thấy rằng 
họ xác nhận bạn hoặc việc bạn sử dụng bài ). 
•Phi thương mại. Bạn không thể sử dụng tác phẩm này với mục đích thương mại. 
• Chia sẻ. Nếu bạn thay đổi, chuyển đổi hoặc xây dựng dựa trên các bài giảng này, 
bạn chỉ có thể sử dụng theo giấy phép này. 

Xem https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ để biết giấy phép đầy đủ.


