Khoa Răng Hàm Mặt
Viết bởi Administrator
Thứ hai, 11 Tháng 6 2012 07:59 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 24 Tháng 3 2022 18:02

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, khoa Răng Hàm Mặt hoạt
động chung trong khối Liên chuyên khoa của Bệnh viện đa khoa khu vực Tam Kỳ, nhân lực chỉ
có Y sĩ và lưu dung chỉ khám và điều trị các bệnh lý hàm mặt thông thường và nhổ răng đơn
giản...

Sau đó, khoa RHM được tách riêng và Bác sĩ Trưởng khoa thời kỳ đó là Bs. Nguyễn Thị Bích
Hồng cùng với một số y sĩ, y tá trung học và y tá sơ học. Hoạt động chuyên môn bao gồm nhổ
răng, cấp cứu vết thương phần mềm hàm mặt và triển khai một số phẫu thuật hàm mặt đơn
giản, phục hình răng giả tháo lắp...

Đến năm 1995, Bs. Phan Văn Trương được bổ nhiệm làm Trưởng khoa. Khoa RHM lúc này có
thêm được 3 bác sĩ, 3 y sĩ và một số nhân viên khác, được bệnh viện đầu tư và mua thêm một
số trang thiết bị y tế nên khoa đã giải quyết được hầu hết các trường hợp nhổ răng khó, bệnh lý
về hàm mặt và phẫu thuật hàm mặt, triển khai điều trị nội nha,,,

Từ năm 1997 cho đến nay cùng với sự phát triển của bệnh viện, tập thể khoa RHM đã phấn đấu
phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật kết hợp xương hàm, xương gò má bằng nẹp
vis, các khối u phức tạp vùng hàm mặt và các bệnh lý hàm mặt khó khác...

Đặc biệt từ năm 2000 khoa RHM đã hợp tác với đoàn phẫu thuật Sứt môi- Hở hàm ếch của Nhật
Bản và Hàn Quốc thực hiện được khá nhiều trường hợp sứt môi- hở hàm ếch bẩm sinh trong
tỉnh đem lại nụ cười cho trẻ em.

I. Về tổ chức:

- Trưởng khoa: Bs. CK II. Phan Văn Trương

- Điều dưỡng trưởng: ĐD. Võ Thị Hoa
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- Bs điều trị: Bs. CKI. Lê Đắc Cử

- Bs Nguyễn Minh Đức

- Bs. Ngô Thị Nhật Phượng

Nhân sự:

- Bác sĩ CKII: 01

- Bác sĩ CKI: 01

- Bác sĩ ĐH: 01

- Điều dưỡng: 07

- Hộ lý: 01

- Chỉ tiêu giường bệnh: 20

- Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, 01 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

- Điện thoại & Fax: 0510.3859429, 0510.3851523
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- Email: rhm.bvdkquangnam@gmail.com

II. Chức năng- nhiệm vụ:

Khoa RHM có chức năng khám và điều trị các bệnh lý về răng miệng và hàm mặt, tham gia
nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Khám và điều trị các bệnh lý về răng Hàm Mặt như: điều trị
tủy răng, nhổ các răng khó mọc lệch,mọc ngầm, phẫu thuật kết hợp xương hàm mặt bằng nẹp
vis...

III. Hoạt động chuyên ngành RHM:
1. Công tác điều trị ngoại trú:

- Khám, nhổ răng- nhổ răng tiểu phẫu thuật.

- Cấp cứu hàm mặt.

- Chữa răng, điều trị nội nha, tiến tới trám răng thẩm mỹ.

- Giải quyết các bệnh lý khác vùng hàm mặt...
1. Công tác điều trị nội trú:

- Điều trị các chấn thương hàm mặt kể cả phẫu thuật khó đặc biệt phẫu thuật các trường hợp
gãy xương hàm mặt bằng phương pháp kết hợp xương bằng nẹp vis.
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- Điều trị các loại viêm nhiễm hàm mặt.

- Phẫu thuật các loại khối u vùng hàm mặt.

- Duy trì phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch theo chương trình hợp tác quốc tế...
1. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.
2. Tham gia công tác đào tạo cho tuyến dưới gởi về.

Tập thể khoa RHM chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu học tập không ngừng để nâng cao
chất lượng chuyên môn phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn để đáp ứng nhu cầu sức khỏe ngày
càng cao của nhân dân tỉnh nhà đồng thời nâng cao phẩm chất, trình độ chính trị, đoàn kết và
xây dựng khoa RHM ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của Bệnh viện đa
khoa Quảng Nam.

Khoa Răng Hàm Mặt

BÀI ĐÃ ĐĂNG NĂM 2014
1. Nhân một trường hợp được chẩn đoán và điều trị u xương hàm dưới phải lành tính tại
khoa RHM Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Nam
2. Kế hoạch phẫu thuật sứt môi-hở hàm ếch tại BVĐK Quảng Nam
3. Tổng quan điều trị gãy xương hàm trên
4. Phác đồ điều trị gãy phức hợp gò má
5. Xử trí nha khoa đối với bệnh nhân có thai
6. Phẫu thuật nang do răng&nbsp;
7. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị gãy Le Fort II bằng
nẹp vis
8. Phẫu thuật cắt chóp chân răng
9. Tìm hiểu về chỉnh nha
10. Bệnh nha chu ở người bệnh đái tháo đường type 2
11. X quang kiểm tra phẫu thuật trong miện
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12. Ảnh hưởng của bệnh đái tháo đường đối với tình trạng bệnh nha chu của một dân số có
sức khỏe răng miệng kém

BÀI ĐĂNG NĂM 2015
1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam phẫu thuật thành công cứu sống người bệnh bị
cây tre đâm xuyên thủng từ góc hàm trái vào ổ miệng
2. Nghiên cứu kết quả điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vis titanium tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng Nam

BÀI ĐĂNG NĂM 2016
1.
2.
3.
4.

Phiếu tóm tắt quy trình chuyên môn khoa Răng Hàm Mặt
Nạo túi lợi
Quy trình kỹ thuật phẫu thuật nhổ răng ngầm
Quy trình kỹ thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng buộc cung cố định hai hàm

BÀI ĐĂNG NĂM 2017
1. Nghiên cứu kết quả điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vis titanium tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng Nam
2. Các dạng bất thường của răng
3. U răng
4. Tìm hiểu bệnh loạn sản xơ xương hàm
5. Điều trị răng miệng cho bệnh nhân Leukemie
6. Một vài hội chứng biểu hiện ở hàm mặt
7. Biểu hiện răng miệng bệnh nhân rối loạn nhiễm sắc thể bẩm sinh
8. Điều trị &nbsp;răng miệng bệnh nhân hóa trị liệu
9. U hỗn hợp tuyến nước bọt và hội chứng Sjogren

BÀI ĐĂNG NĂM 2018

BÀI ĐĂNG NĂM 2019
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BÀI ĐĂNG NĂM 2020
1. Thay đổi nước và khí hậu: chúng ta có ý nghĩa gì?
2. Phẫu thuật cắt thắng điều trị tổn thương bất thường trong khoang miệng
3. Những điều cần biết về sự mòn răng
4. 8 bước giữ an toàn cho phòng nha của bạn trong mùa dịch COVID- 19
5. Phẫu thuật cắt thắng lưỡi điều trị tổn thương bất thường trong khoang miệng
6. Nhân hai trường hợp cấy răng thành công răng rơi ra khỏi ổ răng sau chấn thương tại
BVĐK tỉnh Quảng Nam

BÀI ĐĂNG NĂM 2021
1. Quảng Nam: Cắt bỏ thành công khối u "làm khổ" người phụ nữ suốt 10 năm
2. Nhân một trường hợp phẫu thuật cấp cứu kịp thời bệnh nhân gãy hở phức tạp thân
xương hàm dưới tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam
3. Răng nanh mọc ngầm – có nên nhổ bỏ ?
4. Phẫu thuật nang nhầy vùng miệng
5. Nhổ răng khôn: tại sao và khi nào?
6. Viêm miệng áp-tơ
7. Viêm lợi trùm
8. Khuyến cáo của chuyên gia về việc xử trí bệnh nhân cần chăm sóc nha khoa ở giai đoạn
ngừng phong tỏa trong bối cảnh đại dịch Covid-19

BÀI ĐĂNG NĂM 2022
1. Các thói quen xấu về răng miệng ở trẻ em
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