
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NGÀY 17/11/2020: 

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐA MÔ THỨC BƯỚU GIÁP 

 

Nằm trong kế hoạch tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm 

nâng cao kiến thức cho các bác sĩ, Bệnh viện Ung Bướu đã tổ chức thành công buổi sinh 

hoạt chuyên đề “Tiếp cận chẩn đoán và điều trị đa mô thức bướu giáp” vào ngày 17 

tháng 11 năm 2020. 

Chủ tọa của chương trình là TS.BS. Diệp Bảo Tuấn – Phó Giám đốc bệnh viện Ung 

Bướu TP. HCM. 

Các báo cáo viên nhiều kinh nghiệm, đó là BSCKII. Trần Minh Tuấn – Phó Trưởng 

Khoa Điều trị tổng hợp - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM chia sẻ đề tài “Các tiến bộ trong 

phẫu thuật bướu giáp”; và ThS.BSCKII. Võ Tuấn – Phó Trưởng Khoa Khám bệnh - Bệnh 

viện Ung Bướu TP. HCM chia sẻ đề tài “Vai trò hormon tuyến giáp sau phẫu thuật tuyến 

giáp”, cùng với sự tham dự và thảo luận, đóng góp ý kiến của các bác sĩ tại bệnh viện 

Ung Bướu TP. HCM. 

 

 
 

Với đề tài “Các tiến bộ trong phẫu thuật bướu giáp”, BSCKII. Trần Minh Tuấn đã 

chia sẻ nhiều thông tin về: Các tiến bộ trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp, vai trò của 

sinh học phân tử; một số thay đổi trong AJCC 8th về  xếp loại giai đoạn bệnh; NIFTP - 

Bướu tuyến giáp dạng nang không xâm lấn với đặc điểm nhân dạng nhú; khi nào cần chỉ 

định phẫu thuật cắt giáp, điều trị và dự phòng trường hợp nạo hạch ở cổ; các tiến bộ trong 

phẫu thuật tuyến giáp, trong đó nêu rõ các phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp, so 

sánh giữa mổ nội soi và mổ hở, giữa mổ robot và mổ hở với những lợi ích nhất định 

nhưng cần phải cẩn trọng. 

BS. Trần Minh Tuấn cũng chia sẻ một video clip thực tế về TOETVA – phương 

pháp phẫu thuật nội soi đường miệng được thực hiện tại Khoa Điều trị tổng hợp – Bệnh 



viện Ung Bướu TP. HCM, giúp các bác sĩ tham dự có thể hiểu rõ hơn về phương pháp 

phẫu thuật này. 

Tiếp tục buổi sinh hoạt chuyên đề, ThS.BSCKII. Võ Tuấn – Phó Trưởng Khoa 

Khám bệnh - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM chia sẻ đề tài “Vai trò hormon tuyến giáp 

sau phẫu thuật tuyến giáp” với những kiến thức quan trọng xoay quanh vấn đề điều trị 

bằng hormon tuyến giáp kéo dài cho bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp bao 

gồm: Nhu cầu sử dụng hormone tuyến giáp sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp; vai trò của 

TSH và mục tiêu ức chế TSH; vai trò và phác đồ điều trị bằng liệu pháp hormone tuyến 

giáp; cách sử dụng Levothyroxine và những lưu ý quan trọng. 

Sau hơn 2 giờ chia sẻ và thảo luận sôi nổi, chương trình sinh hoạt đã đúc kết ra 

được những nội dung chính như sau: 

- NIFTP – không phải ung thư, chẳng phải bướu lành – làm thay đổi cách đánh giá 

nhân giáp. 

- Thay đổi xếp hạng AJCC 8th – đánh giá tiên lượng sát hợp hơn. 

- Sinh học phân tử - “phân xử” các trường hợp trung gian (intermediate nodules). 

- PT nội soi, PT robot có những lợi ích nhất định nhưng  phải cẩn thận khi chỉ định  

- Việc quản lý điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã tiến bộ trong thập kỷ qua. 

Tuy nhiên, các nguyên tắc điều trị vẫn giữ nguyên giá trị. 

- Liệu pháp ức chế TSH vẫn là chiến lược điều trị cốt lõi của ung thư tuyến giáp biệt 

hóa (DTC) sau phẫu thuật. 

- Tuy nhiên, mức độ ức chế TSH với levothyroxin phải được cá nhân hóa dựa trên 

những bất lợi do thuốc và kỳ vọng đáp ứng điều trị để đạt được cân bằng giữa rủi ro và 

lợi ích tốt nhất. 

- Levothyroxine là thuốc có cửa sổ điều trị hẹp, cần được bắt đầu liều thấp, tăng dần 

liều và theo dõi để tránh các tác dụng không mong muốn. 

Hi vọng rằng những nội dung chính rút ra từ chương trình sinh hoạt nêu trên sẽ là 

hành trang tốt cho các bác sĩ tham dự, giúp chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng thực hành 

lâm sàng, góp phần chăm sóc điều trị bệnh nhân ngày càng tốt hơn. 

 

Võ Đức Hiếu (BV Ung Bướu TP. HCM) 


