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KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NAM

Trưởng khoa các thời kỳ:
- Bs CKII. Phạm Ngọc Ẩn ( 2004 – 2008 )
- Bs CKI. Trương Văn Sự ( 2008 – 2015 )
- Bs CKII. Nguyễn Tam Thăng ( 2015 – nay)

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN.

Khoa ngoại Chấn thương – Thần kinh – Bỏng được tách từ khoa ngoại Tổng hợp. Có quyết định
thành lập chính thức vào ngày 01/04/2004.

Ngày 14/12/2016 khoa ngoại Chấn thương – Thần kinh – Bỏng đã tách khoa ngoại Thần Kinh –
Cột sống. Đổi tên thành khoa ngoại Chấn thương – Bỏng.

Từ những bước khởi đầu còn hạn chế về mặt cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực. Cùng với
sự quan tâm và hỗ trợ của Ban giám đốc bệnh viện và sự phấn đấu không ngừng của tập thể
Khoa ngoại Chấn thương – Bỏng đến nay đã xây dựng và phát triển được đội ngũ nhân lực lớn
mạnh có khả năng chuyên môn và trình độ kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu điều trị ngày
càng cao của người bệnh.
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NHÂN SỰ HIỆN TẠI:
-

Trưởng khoa: Bs CKII. Nguyễn Tam Thăng.
Điều dưỡng trưởng: CN. Nguyễn Thị Diễm.
Tổng số nhân viên: 43 trong đó:
Bs CKII:
01
Thạc sĩ :
01
Bs CKI:
05
Bs điều trị:
08
CN điều dưỡng:
08
ĐD trung học :
14
Hộ lý:
02

CƠ SỞ VẬT CHẤT:

Khoa ngoại Chấn thương – Bỏng là một dãy nhà 2 tầng gồm: phòng chăm sóc bệnh nặng, 18
phòng điều trị. Với tổng số giường bệnh là 120.
- Có 01 phòng phẫu thuật trong ngày tại khoa.
- Có 01 Phòng bó bột và 01 phòng khám ngoại Chấn thương – Bỏng tại khu Khám bệnh.
- Trang thiết bị: Bàn mổ chỉnh hình có dàn kéo nắn, máy C-arm. Dàn máy nội soi khớp..

THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

Nhiều năm liền hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

Số lượng bệnh nhân đến điều trị tại khoa năm sau luôn cao hơn năm trước, chất lượng điều trị
ngày càng tốt hơn, tạo được niềm tin cho người bệnh và tạo được thương hiệu uy tín cho bệnh
viện.
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Triển khai nhiều kỹ thuật mới trong điều trị bệnh, cụ thể:

Xem tiếp tại đây

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG 2012-2013

1. Khoa Ngoại Chấn thương: những kỹ thuật mới đã triển khai&nbsp;
2. Sử dụng vạt da vùng và tại chỗ che phủ vết thương mất da ở ngón tay&nbsp;
3. Sử dụng vạt da - cân thần kinh hiển ngoài có tuần hoàn ngược dòng che phủ tổn thương mất
da vùng gót - bàn chân
4. Tiết kiệm tiền của dân, của nước và của bản thân mình
5. Kết quả bước đầu phẫu thuật thay khớp tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam&nbsp;
6. Sử dụng nẹp Iselin trong điều trị bảo tồn gãy kín xương ngón tay dài tại BVĐK tỉnh Quảng
Nam
7. Đánh giá kết quả nắn bó bột gãy kín thân 2 xương cẳng tay ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Quảng
Nam&nbsp;
8. Kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp DHS tại BVĐK tỉnh Quảng Nam
9. Bước đầu đánh giá vai trò của phẫu thuật mở sọ rộng giải áp lấy máu tụ điều trị chảy máu
não do tăng huyết áp tại BVĐK tỉnh Quảng Nam
10. Vì sao cây đinh nằm trong ổ bụng?

BÀI ĐĂNG NĂM 2014
1. Điều trị gãy bong điểm bám chày của dây chằng chéo trước khớp gối bằng chỉ PDS
néo ép qua nội soi
2. Phân loại gãy liên mấu chuyển xương đùi theo AO
3. Nhân một trường hợp che phủ khuyết hổng phần mềm vùng chẩm sau bỏng điện bằng
vạt cơ thang
4. Phân loại chấn thương cột sống lưng-thắt lưng theo Francis Denis
5. Khớp háng Tripolar
6. Nối thành công bàn tay đứt lìa
7. Điều trị gãy xương đòn
8. Điều dưỡng trong chăm sóc bỏng
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9. Nhân một trường hợp điều trị gãy trật cột sống cổ thấp tại Khoa Ngoại CT BVĐK Quảng
Nam
10. Nhân một trường hợp điều trị lao cột sống tại Khoa Ngoại CT BVĐK Quảng Nam
11. Băng hút áp lực âm (VAC)
12. Chế độ tập luyện và một số điểm cần lưu ý đối với bệnh nhân sau mổ thay khớp háng
nhân tạo
13. Chăm sóc bệnh nhân gãy liên mấu chuyển xương đùi
14. Cấp cứu đa chấn thương
15. Kỹ thuật tiến hành băng hút áp lực âm VAC
16. Nhân chuyến đi học tập tại Hawaii
17. Chăm sóc và dự phòng loét ép
18. Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần tại BVĐK QN
19. Điều dưỡng với vết thương phần mềm
20. Nhân một ca che phủ khuyết hổng phần mềm vùng bẹn - đùi bằng vạt cơ căng mạc đùi
21. Vạt gian cốt sau
22. Nhân một trường hợp “che phủ khuyết hổng phần mềm vùng mặt, thái dương, đỉnh
phải sau phẫu thuật cắt bỏ ung thư tế bào đáy da bằng vạt da”

BÀI ĐĂNG NĂM 2016
1. Trật khớp háng
2. Trật khớp vai
3. Trật khớp khuỷu
4. Điều dưỡng với vết thương phần mềm
5. Các biến chứng của phẫu thuật cột sống thắt lưng bằng đường mổ trước
6. Vết thương bàn tay
7. Trao đổi kinh nghiệm trong phẩu thuật xương các ca gãy phức tạp và mổ thị phạm
8. Các biến chứng của phẫu thuật cột sống thắt lưng bằng đường mổ trước (tt)
9. Hội thảo sử dụng nẹp vis trong chấn thương chỉnh hình
10. Khám và mổ thị phạm của đoàn chuyên gia Đức cùng bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
11. Trật khớp cùng đòn
12. Kỹ thuật bó bột bàn chân khoèo theo phương pháp Ponseti
13. Chương trình đào tạo liên tục về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
14. Phân loại gãy cột sống
15. Các phương pháp khâu gân
16. Chỉ định phẫu thuật chấn thương sọ não

BÀI ĐĂNG NĂM 2017

4/8

Khoa Ngoại Chấn thương
Viết bởi Administrator
Thứ hai, 11 Tháng 6 2012 07:57 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 03 Tháng 5 2022 21:25

1. Gãy đầu dưới xương quay
2. Chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi khớp vai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
3. Chần thương vùng gối tổn thương động mạch khoeo
4. Chăm sóc sau mổ &amp; PHCN cho bệnh nhân mổ nội soi khớp vai
5. Điều trị bảo tồn các gãy xương bàn ngón tay bằng nẹp bột
6. Vạt tự do - nhân một trường hợp sử dụng vạt đùi trước ngoài che phủ khuyết hông phần
mềm mu chân
7. Khoa Ngoại Chấn thương - Thần kinh triển khai kỹ thuật mới
8. Phẫu thuật điều trị gãy cổ xương đùi cho bệnh nhân 100 tuổi tại BVĐK Quảng Nam
9. Kỹ thuật khâu nối gân duỗi
10. Quy trình khám &amp; điều trị nội trú Khoa Bỏng
11. Chuyển giao kỹ thuật mổ gãy khung chậu phức tạp &nbsp;tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Nam
12. Các phương pháp điều trị gãy vùng mấu chuyển xương đùi
13. Kỹ thuật cắt bột sửa trục
14. Chấn thương khớp LisFranc
15. Ứng dụng vạt đùi trước ngoài
16. Đọc phim Xquang cổ tay đơn giản
17. Rối loạn phát triển khớp háng
18. Trật khớp vai mất vững
19. Mỏm cụt chi dưới
20. Tổn thương mạch khoeo sau chấn thương vùng gối
21. Cố định ngoài

BÀI ĐĂNG NĂM 2018
1. Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ
2. Nhân trường hợp ứng dụng vạt xương mác vi phẫu điều trị u xương trụ
3. Thay khớp gối toàn phần
4. Vật lý trị liệu trong cứng khớp cổ bàn tay
5. Vết thương phần mềm
6. Gãy xương đùi trẻ em
7. Golfer Syndrome
8. Tập huấn ứng dụng đóng đinh nội tủy trong các chấn thương xương đùi và xương chày
tại BVĐK Quảng Nam
9. Kỹ thuật điều trị gãy đầu dưới xương quay bằng bó bột tư thế nắm tay
10. Vạt nhánh xuyên động mạch hiển
11. Gãy Bennett
12. Phục hồi chức năng sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo sau
13. Trật khớp quanh xương bán nguyệt cổ tay
14. Tổng quan những quan điểm hiện nay về điều trị trật khớp cùng đòn
15. Tổn thương syndesmosis
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16.
17.
18.
19.
20.

Chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu thay khớp gối/thoái hóa khớp gối
Kỹ thuật thay khớp vai
Tổn thương gân gấp bàn tay
Xquang trước và sau mổ thay khớp háng
Liệt thần kinh quay

BÀI ĐĂNG NĂM 2019
1. Thông báo: Đoàn chuyên gia nước ngoài về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam phẫu
thuật thay khớp miễn phí
2. Thần kinh quay
3. Gãy thân xương đùi trẻ em
4. Báo cáo ca lâm sàng chuyển vạt cơ thon chức năng
5. Bài truyền thông đứt dây chằng chéo trước
6. Nhân một trường hợp bệnh nhân 102 tuổi gãy liên mấu chuyển
7. Đặc điểm giải phẫu và vai trò cơ sinh học của sụn chêm
8. Thông báo: Chương trình khám, tư vấn, phẫu thuật cho các bệnh nhân bị bệnh lý dây
chằng khớp gối và mất vững khớp vai
9. Tập huấn nâng cao nội soi khớp
10. Phẩu thuật ít xâm lấn đầu trên xương chày
11. Nhân trường hợp bệnh nhi gãy Harris Salter đầu trên xương chày hiếm gặp
12. Vạt diều
13. Thay khớp gối toàn phần
14. Tổng quan về điều trị gãy xương theo nguyên tắc AO
15. Những điều cần lưu ý sau khi bó bột
16. Khám lâm sàng khớp gối
17. Gãy Rolando
18. Hậu phẫu ở bệnh nhân đặt khung cố định ngoài điều trị gãy xương hở
19. Chăm sóc sau mổ bệnh nhân gãy xương đùi
20. Báo cáo ca lâm sàng che tinh hoàn bằng vạt đùi trong
21. Đường mổ chi trên

BÀI ĐĂNG NĂM 2020
1. Nhân hai trường hợp nối vi phẩu thành công đứt động mạch khoeo sau chấn thương tại
BVĐK
tỉnh Quảng Nam
2. Đứt gân gót
3. Gãy xương gót
4. Gãy thành sau ổ cối
5. Nhân trường hợp nối vi phẫu thành công đứt ngón tay sau chấn thương tại BVĐK Quảng
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Nam
6. Khoa Ngoại Chấn Thương Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam bước đầu thực hiện
đóng đinh pfna điều trị gãy xương vùng mấu chuyển
7. Gãy xương vai
8. Nhân một trường hợp chấn thương khung chậu/ đa thương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Nam
9. Nhân trường hợp u tế bào khổng lồ đầu trên xương mác
10. Điều trị thành công bệnh nhân mắc phải chủng vi khuẩn Burkholderia cepacia complex
(BCC) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
11. Phục&nbsp; hồi chức năng khớp vai
12. Tiêm nội khớp gối huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân điều trị thoái hóa khớp gối
nguyên phát
13. Phẫu thuật cấp cứu kịp thời trường hợp đứt động mạch cánh tay
14. Tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật kết hợp xương mâm chày
15. Đánh giá kết quả điều trị phẩu thuật gãy đầu dưới xương quay bằng nẹp vis khóa
16. Kỹ thuật cắt cụt ngang cổ phẫu thuật xương cánh tay
17. Bennett’ fracture
18. Điều dưỡng với người bệnh hôn mê
19. Kỹ thuật tiêm nội khớp gối huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân điều trị bệnh thoái
hóa khớp

BÀI ĐĂNG NĂM 2021
1. Trật khớp thang bàn
2. Một số thang điểm trong chấn thương
3. Đứt gân cơ nhị đầu cánh tay
4. Nhân một trường hợp bệnh nhân bị máy xay thịt cuốn dập nát bàn tay
5. Jones fracture&nbsp; (gãy nền xương bàn 5 bàn chân)
6. Cảnh báo bỏng do sưởi ấm bằng than, củi
7. Thay khớp thành công cho bệnh nhân 101 tuổi
8. Triển khai thành công phẫu thuật nội soi khớp gối tái tạo dây chằng chéo trước
9. Nhân trường hợp phẫu thuật thành công cho bệnh nhân gãy khung chậu kèm gãy xương
đùi
10. Phẫu thuật thay khớp vai đầu tiên tại Quảng Nam
11. Nối liền cẳng tay bị đứt
12. Nguy cơ tai nạn ở trẻ
13. Tắc mạch máu do mỡ

BÀI ĐĂNG NĂM 2022
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

&nbsp;Bệnh lý xương bánh chè hai mảnh
Cố định ngoài trong điều trị gãy xương ngón tay
Gãy bong sụn tiếp hợp
Trật xương bánh chè
Tái tạo sau bỏng
U hoạt dịch cổ bàn tay
Viêm mỏm trên lồi cầu ngoài
Gãy Tillaux trẻ em
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