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GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI THẦN KINH - CỘT SỐNG

Xem tại đây

Các bài đăng năm 2017
1. Xuất huyết dưới nhện tự phát
2. Dãn não thất
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3.
4.
5.
6.
7.

Nhân 3 trường hợp bơm cement tại bệnh viện đa khoa quảng Nam
Nhân 3 trường hợp điều trị phẫu thuật lao cột sống
Vai trò của ngoại khoa trong nhồi máu não
Triển khai kỹ thuật mới làm vững cột sống bằng vis cuống cung qua da
Bệnh tâm thần phân liệt

BÀI ĐĂNG NĂM 2018
1. Phẫu thuật thành công một trường hợp u não khó tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng
Nam
2. Vỡ xương sọ
3. Bơm cement vào thân sống ở bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương là phương pháp
điều trị giảm đau hiệu quả được thực hiện tại BVĐK Quảng Nam
4. U màng não
5. Sinh lý sự lành vết thương
6. Xuất huyết não ở người lớn
7. Các dị tật bẩm sinh của cột sống
8. Tổng quan về hôn mê
9. Đau lưng
10. Dò động mạch cảnh xoang hang

BÀI ĐĂNG NĂM 2019
1. Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do vỡ dị dạng động tĩnh mạch não
2. Chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật
3. Vi phẫu thuật u tuyến yên bằng đường qua xoang bướm
4. Hướng dẫn chẩn đoán bệnh đầu nước áp lực bình thường
5. U của cột sống và tủy sống
6. Điều trị bệnh lý thoái hoá cột sống cổ
7. Bệnh đầu nước ở người lớn tuổi
8. THÔNG BÁO: Hội thảo “Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu” trong điều trị bệnh lý thoát vị đĩa
đệm, thoái hóa cột sống thắt lưng bằng ứng dụng nẹp vít qua da LONGITUDE hoặc SEXTANT
II tại BVĐK QNam
9. Lõm sọ ở trẻ em
10. Máu tụ dưới màng cứng mạn tính
11. Hangman ‘s fracture (gãy cuống cung c2)
12. Máu tụ ngoài màng cứng cấp tính
13. Phẫu thuật tạo hình xương sọ
14. Mạng xã hội và trầm cảm
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BÀI ĐĂNG NĂM 2020
1. Giới thiệu Khoa Ngoại Thần kinh -Cột sống
2. Cập nhật chỉ định mở sọ giải ép điều trị nhồi máu não diện rộng
3. Động kinh sau chấn thương sọ não
4. Chấn thương cột sống cổ
5. Chấn thương sọ não
6. Hemangioblastoma (HGB): U nguyên bào mạch máu não
7. Hẹp ống sống thắt lưng
8. Dị tật Dandy-Walker
9. Đột quỵ tuyến yên (Pituitary Apoplexy)
10. Cốt hóa dây chằng dọc sau
11. Chấn thương cột sống thắt lưng
12. SARS-COV-2 có thể gây ra các tổn thương hủy myelin ở não và cột sống
13. &gt;Tiếp nhận bệnh nhân chấn thương đầu

BÀI ĐĂNG NĂM 2021
1. Tụ khí nội sọ (pneumocephalus)
2. Tụ máu dưới da đầu ở trẻ em (Cephalhematoma)
3. Hội chứng thất bại sau phẫu thuật cột sống
4. Áp xe ngoài màng cứng tuỷ sống
5. Hẹp cống não
6. Lao cột sống: những khái niệm hiện tại
7. Phình động mạch não
8. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong nhiễm trùng liên quan đến dẫn lưu não thất ra
ngoài (EVD)
9. Dãn não thất sau xuất huyết dưới nhện
10. Xử trí sớm chấn thương tủy sống: khuyến cáo của ủy ban cột sống hiệp hội ngoại thần
kinh thế giới (WFNS) (2020)
11. Nhiễm khuẩn cột sống
12. So sánh kết quả điều trị đau thần kinh tọa 4-12 tháng phẫu thuật với điều trị bảo tồn
13. Cứu sống bệnh nhân 64 tuổi bị thanh gỗ 30cm xuyên qua đầu

BÀI ĐĂNG NĂM 2022
1. Cấp cứu, phẫu thuật, điều trị thành công cho bệnh nhi 28 tháng tuổi bị chấn thương sọ
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não nặng do tai nạn giao thông
2. Cứu sống kịp thời bệnh nhân chấn thương sọ não nặng nhiễm covid-19
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