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Trong lúc nổ máy cày, một nông dân ở Quảng Nam vô tình bị lưỡi cày chém vào đầu, mặt, mũi
dẫn đến nguy kịch do mất máu nhiều. Y bác sĩ ở 4 khoa đã được huy động cấp cứu.

Chiều 21.12, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Nam), cho biết các bác sĩ của 4 khoa tại bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một nông
dân bị lưỡi máy cày chém bị thương nặng toàn vùng mặt.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 20.12, bệnh nhân N.V.T (54 tuổi, ở Bình Phú, H.Thăng Bình)
trong lúc nổ máy cày làm ruộng vô tình bị lưỡi cày bắn vào đầu, mặt, mũi, tay gây bị thương
nặng, chảy máu nhiều nên đã được người thân đưa vào Bệnh viện Minh Thiện (TP.Tam Kỳ,
Quảng Nam) cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân quá nặng, sau khi sơ cứu, bệnh viện
này đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Khi vào cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, chảy máu ào ạt, đa vết thương đầu mặt - mũi - tay. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chụp CT Scanner sọ não, Bệnh viện đa khoa
Quảng Nam tổ chức báo động đỏ, huy động toàn bộ 4 ê kíp mổ gồm các khoa Ngoại thần kinh cột sống, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Ngoại chấn thương - chỉnh hình tiến hành phẫu thuật
cấp cứu.

Sau 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, phối hợp đồng bộ nhiều chuyên khoa, bệnh nhân đã qua cơn
nguy kịch.

Hiện tại, bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc của
Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Nguồn https://thanhnien.vn/huy-dong-bac-si-4-khoa-cuu-song-nong-dan-bi-luoi-may-cay-chem
-vao-mat-post1413761.html
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