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Y khoa là khoa học, nghệ thuật phòng và chữa bệnh bao gồm
nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe để duy trì, hồi phục cơ thể
nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.
Y học cổ truyền là phương pháp trị liệu có nguồn gốc cổ xưa dựa trên lý luận Phương Đông
chữa bệnh theo nguyên lý cân bằng âm dương ngũ hành, điều hòa giữa 2 thái cực và chủ yếu
dựa vào 8 biện pháp cơ bản là: "Hãn" tức làm ra mồ hôi, "Thổ" tức gây nôn, "Hạ" tức thông đại
tiện, "Hòa" tức hòa giải, "Ôn" tức làm ấm, "Thanh" tức làm mát, "Tiêu" tức tiêu thức ăn tích trệ,
"Bổ" tức bồi bổ để khôi phục cân bằng chỉnh thể, hóa giải mâu thuẫn “chính khí” – Sức chống
bệnh và “Tà khí” – Tác nhân gây bệnh.

Y học cổ truyền hay còn gọi Đông y chủ trương “trị vị bệnh” tức là chữa từ khi bệnh chưa hình
thành với phương châm là "lưu nhân trị bệnh"; nghĩa là trước hết phải giữ lấy mạng sống của
con người, sau đó mới nghĩ tới vấn đề khống chế, tiêu trừ ổ bệnh. "Nhân vi bản bệnh vi tiêu"
nghĩa là người là gốc, là chủ thể, bệnh chỉ là ngọn.

Các phương pháp chẩn đoán bệnh trong Y học cổ truyền Việt Nam
-

Vọng chẩn (quan sát bệnh nhân và hoàn cảnh);
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-

Văn chẩn (lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự của bệnh nhân);
Vấn chẩn (hỏi bệnh nhân và người nhà những điều liên quan);
Thiết chẩn (khám bằng tay và dụng cụ) để xác định bệnh trạng.

Phương pháp điều trị bệnh trong Đông y gồm

Phương pháp châm cứu trên hệ thống kinh mạch với hàng trăm huyệt đạo trên cơ thể. Các
huyệt và các đường kinh mạch có mối liên hệ với các tạng, phủ trong cơ thể và điều trị bằng
cách tác động vào các huyệt tương ứng. Điều đặc biệt là hệ thống các huyệt, kinh mạch khó có
thể diễn giải theo cách của Y học hiện đại về giải phẫu sinh lý học. Ngày nay, châm cứu được
sử dụng như một phương pháp gây vô cảm (gây tê) trong một số cuộc phẫu thuật (Đông Tây y
kết hợp).

Thuốc YHCT uống hoặc thuốc dùng ngoài da?
Thuốc Bắc là sử dụng các vị thuốc được bào chế theo sách của Trung Quốc truyền sang và
Thuốc Nam là các vị thuốc do các thầy thuốc khám phá trên lãnh thổ Việt Nam, được cha ông
ta đúc kết và truyền từ đời này sang đời sau.

Vật lý trị liệu, xoa bóp bấm huyệt.
Vật lý trị liệu theo phương pháp Y học cổ truyền là dùng lực tác động của đôi bàn tay, thay đổi
áp lực tạo nên rung lắc, tác động tới các huyệt đạo nơi có kinh mạch của thần kinh cảm giác và
các thụ cảm xúc giác từ da tạo nên các luồng xung động hướng tâm đến trung ương. Tác động
của vật lý trị liệu bằng cách xoa bóp, bấm huyệt có tác dụng sinh học vận động mạch tăng tuần
hoàn máu, tăng chuyển hoá, giãn cơ, giảm đau…Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng ngày nay
đã trở thành một chuyên ngành Y khoa mà Y học hiện đại gọi là Y học phục hồi.
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Y học hiện đại ứng dụng thành tựu các ngành khoa học sức khỏe, y sinh học, công nghệ y
khoa để chẩn đoán, sàng lọc, can thiệp, điều trị kịp thời hiệu quả các bệnh lý cấp cứu, ngoại
khoa, cấp tính, truyền nhiễm… và chữa trị bệnh tật bằng thuốc tân dược.

Những hạn chế về chẩn đoán trong y học cổ truyền hay tình trạng lạm dụng thuốc trong y học
hiện đại sẽ được khắc phục tối đa với sự kế thừa và chắt lọc tinh hoa từ hai nền y học Đông –
Tây y phối kết hợp chính là xu thế học song bằng ngành Y Trường Trung cấp Y khoa Pasteur.

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur tự hào là Trường đào tạo chuyên ngành Y khoa đi tiên phong
đào tạo song bằng Y khoa theo hướng Y học hiện đại kết hợp đào tạo Y học cổ truyền. Sau 2
năm, người học có 2 bằng với 2 chuyên ngành Y sĩ YHCT và Y sĩ đa khoa.

Chương trình đào tạo song bằng học Y sĩ YHCT và Y sĩ đa khoa của Trường Trung cấp Y khoa
Pasteur cung cấp cho người học có kiến thức Y lý của Y học cổ truyền và Y thuật của Y học
hiện đại, có thể kết hợp vận dụng trong công tác khám, sàng lọc, điều trị phù hợp với điều kiện,
bệnh tật người Việt Nam.

Học song bằng Y sĩ Y khoa Pasteur có thể làm gì sau khi tốt nghiệp?
- Khám, chẩn đoán, điều trị chủ yếu bằng y học cổ truyền, kết hợp với các xét nghiệm của
y học hiện đại nhằm nâng cao tính an toàn, hiệu quả của phương pháp y học cổ truyền.
- Khám chẩn đoán bằng cả y học cổ truyền và y học hiện đại, tùy theo giai đoạn từng bệnh,
lựa chọn điều trị phù hợp theo y học hiện đại hoặc y học cổ truyền hoặc kết hợp cả hai phương
pháp theo cách tương hỗ.

Có thể nói, việc kết hợp hài hòa hai nền y học cổ truyền và hiện đại trong khám chữa bệnh
không những mang lại lợi ích cho người bệnh, mà còn giúp các học viên Trường Trung cấp Y
khoa Pasteur có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.
-

Xét tuyển Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Quận
Thanh Xuân – TP.Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở). Điện thoại tư vấn: 04.6296.6296 –
09.8259.8259
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Trường Trung Cấp Y Khoa Pasteur Thái Nguyên: Ngõ 233 Đường Quang Trung – Tổ 8
Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn: 0280.6556.333.
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