LỜI NÓI ĐẦU
Trong thiên niên kỷ mới từ đầu thế kỷ 21, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ
thuật trên mọi lĩnh vực ngành nghề như tin học, y học, khoa học cơ bản … cùng với
những thành tựu đạt được trong nghiên cứu về vi sinh học, sinh lý bệnh học, miễn dịch
học, đặc biệt là di truyền học đã đem lại nhiều tiến bộ to lớn cho ngành Y, mà Nhi khoa
là ngành được tận hưởng những ứng dụng này trong việc chẩn đoán các bệnh lý bẩm sinh
di truyền.
Đặc điểm của chuyên ngành Nhi khoa là phải chạy đua với thời gian, phải xử trí
chính xác trong mọi tình huống; một sai sót dù rất nhỏ sẽ đem lại những hậu quả vô cùng
nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cả một thế hệ tương lai.
Phác đồ Điều trị của Bệnh viện là một trong ba tài liệu quan trọng không thể thiếu để
đánh giá chất lượng hoạt động theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 mà
Bệnh viện Nhi đồng 2 đã được tổ chức Intertek công nhận trong năm 2011 vừa qua.
Sau ba lần xuất bản, “Phác đồ Điều trị Bệnh viện Nhi đồng 2 - 2013”, ấn bản lần
thứ tư này, đã được viết lại và chỉnh sửa để hoàn thiện hơn, theo hướng tiếp cận và áp
dụng y học chứng cứ trong chẩn đoán và điều trị.
Đây là công trình tập hợp trí tuệ của tập thể các Bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2,
với sự hợp tác tham gia của các Giảng viên Bộ Môn Nhi Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí
Minh và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp. Hồ Chí Minh, Phác đồ đã được cập nhật
những kiến thức mới.
Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn TTND.BS.Bạch Văn Cam (nguyên Trưởng
khối Hồi sức Cấp cứu – BV Nhi đồng 1), PGS.TS.BS.Phạm Thị Minh Hồng (Phó Trưởng
khoa Y, Phó Chủ nhiêm BM Nhi Đại
học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh),
TTƯT.PGS.TS.BS.Vũ Minh Phúc (Chủ nhiêm BM Nhi Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí
Minh) đã dành thời gian quý báu để xem và góp ý cho Phác đồ Điều trị của bệnh viện
chúng tôi.
Hy vọng tập sách nhỏ này sẽ là người bạn đồng hành, luôn luôn gắn bó với các Bác
sĩ, Sinh viên y khoa trong công tác chuyên môn hàng ngày.
Ấn bản lần thứ tư này được biên soạn với nhiều nỗ lực, cập nhập hóa các kíên thức
mới một cách thận trọng, nhưng chắc chắn còn nhiều sai sót. Rất mong sự góp ý của Quí
đồng nghiệp, để lần ấn hành sau được hoàn thiện hơn.
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