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Lịch sử hình thành - phát triển Khoa Mắt Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Nam

- Sau giải phóng 1975 Bệnh viện dã chiến quân dân y của chính quyền cũ được tiếp quản và trở
thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Tam Kỳ phụ trách phía nam Đà Nẵng. Thời kỳ này không có
khoa Mắt riêng mà Mắt-RHM-TMH chung 1 khoa, không có Bác sĩ, chỉ có y sĩ phụ trách chung
cho 3 khoa. Đầu năm 1983 Bệnh viện cử 01 bác sĩ và 02 y sĩ vào học chuyên khoa Mắt ở thành
phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 1984 khoa Mắt được thành lập.

Tập thể Khoa Mắt

1984-1997 triển khai một số dịch vụ:
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- Phẫu thuật đục thể thủy tinh trong bao.
- Phẫu thuật Glaucoma.
- Phẫu thuật mộng, quặm, lác.
- Điều trị các bệnh mắt thông thường.

1997-2004 triển khai một số dịch vụ:

- Phẫu thuật đục thể thủy tinh ngoài bao do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tp HCM và Hội Bảo
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tài trợ, dến cuối năm 2004 được sự tài trợ của Tổ chức
FHF.

2007- 2010 được trang bị một số thiết bị kĩ thuật cao:
-

Máy Phẫu thuật Phaco.
Laser Yag.
Siêu âm A.
Javal kế tự động
Máy sinh hiển vi khám bệnh.

2011 – 2017 được trang bị thêm một số thiết bị:
- Máy đo nhãn áp không tiếp xúc.
- Máy siêu âm A-B.
- Máy đo thị trường kế.

2018 khoa Mắt vừa được trang bị thêm :
- Máy chụp cắt lớp quang học OCT thế hệ mới và hiện đại nhất (Optical Coherence
Tomography).
- Máy Phẫu thuật Phaco thế hệ mới và hiện đại.
- Sinh hiển vi phẫu thuật thế hệ mới nhất, hiện đại nhất.
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2019 khoa Mắt được trang bị thêm:
- Hệ thống máy Laser Yag Ellex Ultra Q.

Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam biên chế 35 giường bệnh, với 12 cán bộ công
viên chức trong đó:
-

01 Bs Chuyên khoa II
01 Bác sĩ Nội trú
02 Bs Chuyên khoa I
01 Bs định hướng chuyên khoa Mắt.
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- 01 Bs đa khoa
- 09 Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Lãnh đạo khoa hiện tại:

- Trưởng khoa: BS CKII. LÊ THỊ HÀ
- Điều dưỡng trưởng: CN Điều dưỡng TRẦN THỊ NGUYỆT
Email: khoamatbvdkqn@gmail.com

Trưởng khoa – BSCKII: LÊ THỊ HÀ
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2. Chức năng – Nhiệm vụ

2.1. Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh

- Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh bị bệnh lý về mắt đến khám, chữa bệnh nội trú hoặc
ngoại trú.

- Giải quyết tất cả các trường hợp cấp cứu nhãn khoa cho mọi lứa tuổi cho bệnh nhân trong và
ngoài tỉnh.

- Tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi Hội đồng giám định y
khoa tỉnh hoặc cơ quan giám định pháp y trưng cầu.

- Phẫu thuật thường quy hàng ngày, hàng tuần các bệnh lý: đục Thể thủy tinh, mộng thịt, quặm
mi, lác le, sụp mi, viêm túi lệ mãn… Đặc biệt có nhiều đợt mổ PHACO, đặt thủy tinh thể nhân
tạo miễn phí trong năm.

2.2. Đào tạo cán bộ:

- Tham gia giảng dạy lý thuyết và lâm sàng chuyên khoa.

- Đào tạo và đào tạo lại cho tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa khi có yêu cầu của
tuyến dưới.

2.3. Nghiên cứu khoa học
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- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chuyên khoa mắt cấp cơ sở, cấp
tỉnh.

- Tham gia chương trình chăm sóc mắt ban đầu lồng ghép với chương trình chăm sóc sức khỏe
ban đầu ở cộng đồng.

2.4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật

- Chỉ đạo hoạt động chuyên khoa tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật mới, hỗ trợ 1816

- Kết hợp với y tế cơ sở về CSMBĐ ở cộng đồng.

2.5. Phòng bệnh

- Phối hợp với Y tế Dự phòng về công tác phòng bệnh, phòng dịch.

2.6. Hợp tác quốc tế

- Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo
cán bộ.

3. Hoạt động chuyên ngành Mắt

3.1. Các phẫu thuật hiện nay khoa mắt đang triển khai thường quy:
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- Phẫu thuật phaco: trong bệnh đục thể thủy tinh

- Phẫu thuật cắt bè: trong bệnh glaucoma

- Phẫu thuật sụp mi

- Phẫu thuật lác

- Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ mũi

- Phẫu thuật mộng, quặm, u mi.

- Các phẫu thuật cấp cứu nhãn khoa…

3.2. Định hướng phát triển khoa mắt các năm tới

- Đào tạo bác sĩ Mắt

- Trang thiết bị:

+ Máy cắt dịch kính bán phần sau
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+ Máy chụp mạch huỳnh quang

+ Triển khai các kỹ thuật bán phần sau.

4. Thành tích của khoa:

- 01 bằng khen của Bộ Y Tế

- Nhiều bằng khen của UBND tỉnh

- Nhiều giấy khen và bằng khen của sở y tế.

----------------------------------------------------------------------

Các bài đã đăng:

1. Sử dụng kính cận thế nào cho tốt?&nbsp;
2. Những yếu tố ảnh hưởng xấu đến thị lực trẻ em&nbsp;
3. Triển khai kỹ thuật PHACO lạnh điều trị đục thủy tinh thể tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng
Nam
4. Tìm lại ánh sáng
5. Nghiên cứu tình hình điều trị chấn thương nhãn cầu tại khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Quảng Nam
6. Bệnh đục thủy tinh thể ở trẻ em&nbsp;
7. Tật khúc xạ và các phương pháp điều trị&nbsp;
8. Cảnh báo bong võng mạc ở những người cận thị nặng

.................................
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BÀI ĐÃ ĐĂNG NĂM 2014
1. Lớp thứ 6 của giác mạc
2. Xử trí ban đầu khi bị bỏng mắt
3. Bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non
4. Xử trí ban đầu khi bị bỏng mắt
5. Các tiến bộ trong ghép giác mạc và cơ hội đem lại ánh sáng cho những người mù do
bệnh giác mạc
6. Chấn thương thần kinh thị giác
7. Thuốc dùng trong nhãn khoa
8. Một số kỹ năng giao tiếp cần rèn luyện
9. Bước tiến trong điều trị bệnh lý hắc võng mạc trung tâm thanh dịch ( p.1)
10. Bước tiến trong điều trị bệnh lý hắc võng mạc trung tâm thanh dịch (p.2)

BÀI ĐĂNG NĂM 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Những thuốc có thể nguy hiểm cho mắt
Những loại thuốc bổ sung và thay thế trong điều trị glôcôm
Dò động mạch cảnh – xoang hang
Mù màu – rối loạn sắc giác. Bạn có mắc phải hay không?
Thực phẩm giàu vitamin C giúp giảm tiến triển của đục thể thủy tinh
Nhược thị là gì ?
Ánh sáng xanh mối nguy hại hay là sự bảo vệ
Tắc ống lệ mũi bẩm sinh

BÀI ĐĂNG NĂM 2017
1. Virus Zika và tổn thương mắt ở trẻ tật đầu nhỏ
2. Phòng ngừa các bệnh về mắt ở người cao tuổi
3. Ortho - K :phương pháp điều trị cận thị không phẫu thuật
4. Thái độ ứng xử của nhân viên y tế trong bệnh viện
5. Các bệnh mắt liên quan đến tình trạng béo phì
6. Liên quan giữa thể thao và chấn thương mắt
7. Bệnh glôcôm – phần nổi của tảng băng chìm
8. Tật chớp mắt giúp cải thiện khô mắt do tăng thoát hơi nước
9. Những phát triển gần đây trong điều trị khô mắt
10. Nguy cơ gây tai nạn giao thông ở những bệnh nhân mắc Glaucome
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11. Bệnh nhãn giáp

BÀI ĐĂNG NĂM 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Làm thế nào để có đôi mắt luôn sáng khỏe?
Bệnh lý võng mạc đái tháo đường
Rung giật nhãn cầu - Nystagmus
Sự gia tăng của cận thị trong học đường
Tác động của thiết bị điện tử đến mắt
Liều thấp atropin cho trẻ ẹm cận thị
Những sai lầm phổ biến khi sử dụng thuốc nhỏ mắt
Một số sai lầm khi chăm sóc mắt

BÀI ĐĂNG NĂM 2019
1. BVĐK Quảng Nam trang bị máy chụp cắt lớp quang học - một kỹ thuật chẩn đóan hình
ảnh hiện đại của nhãn khoa
2. Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo
cho bệnh nhân trong tỉnh Quảng Nam
3. Nhân một trường hợp viêm giác mạc do ong đốt
4. Mặt trời, tia cực tím ảnh hưởng tới mắt như thế nào?
5. Thiếu ngủ có thể gây tăng nhãn áp
6. Viêm mắt dị ứng – nguyên nhân và cách điều trị
7. Top 5 yếu tố nguy cơ thoái hóa hoàng điểm tuổi già
8. Chế độ ăn địa trung hải: ăn uống lành mạnh cho đôi mắt khỏe
9. Khô mắt - những điều cần biết
10. Cách tra thuốc mỡ

BÀI ĐĂNG NĂM 2020
1. Đục bao sau
2. Những điều cần biết về phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo bằng phương pháp
PHACO
3. Những điều cần lưu ý với bệnh nhân viêm kết mạc dị ứng
4. Đừng để bệnh Glaucoma làm u tối cuộc sống của bạn
5. Viêm kết mạc nhú gai khổng lồ
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6. Điều trị kháng yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu ở mắt
7. Thế nào là loạn thị?
8. Hút thuốc lá liên quan tới mắt như thế nào?
9. Lỗ hoàng điểm là gì? Nguyên nhân nào gây ra lỗ hoàng điểm?
10. Đánh giá kết quả điều trị đục bao sau thể thủy tinh bằng Laser Nd:YAG

BÀI ĐĂNG NĂM 2021
1. Thông Báo: Chương trình phẫu thuật phaco nhân đạo giữa Quỹ Thiện Tâm thuộc tập
đoàn Vingroup và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam
2. Glaucoma - Kẻ cắp ánh sáng thầm lặng
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