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Nam thanh niên 22 tuổi ở Quảng Nam có khối u sụn vành tai rất lớn, vô cùng khó và hiếm
gặp vừa được phẫu thuật thành công

Sáng 3/6, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên – Trưởng khoa Tai mũi họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Nam) cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp có khối u sụn vành tai rất lớn,
vô cùng khó và hiếm gặp.

Theo bác sĩ Tiên, nam bệnh nhân N.H.L. (22 tuổi, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) khởi phát
bệnh và sống chung với khối u sụn vành tai suốt 3,5 năm. Kích thước khối u ngày càng to dần
sau khi bệnh nhân bị tai nạn giao thông và có khâu vết thương ở tai.

Ngày 1/6, anh L. nhập viện tại khoa Tai mũi họng và làm các xét nghiệm tiền phẫu, lên kế
hoạch mổ chương trình.

Gần 1 giờ đồng hồ, bệnh nhân được bác sĩ Tiên cùng ê-kíp phẫu thuật lấy ra toàn bộ khối u và
tạo hình thẩm mỹ lại vành tai bằng vạt da tự do.

Theo bác sĩ Tiên, đây là trường hợp vô cùng khó và hiếm gặp. Kích thước khối u rất lớn nằm ở
sụn vành tai không có tổ chức cơ, rất dễ nhiễm trùng và lâu hồi phục.

Trường hợp nếu phẫu thuật không cẩn thận sẽ không lấy được chân bám, khối u sẽ tái phát.
Đây là ca có khối u lớn nhất trong 20 năm trở lại ở khoa Tai mũi họng.

Hiện sức khỏe anh L. đã ổn định và đang tiếp tục được điều trị, theo dõi.

1/2

Quảng Nam: Phẫu thuật thành công khối u sụn vành tai lớn hiếm gặp cho bệnh nhân
Viết bởi Biên tập viên
Thứ năm, 03 Tháng 6 2021 20:06 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 03 Tháng 6 2021 20:10

Nguồn:
ong-khoi-u-sun-vanh-tai-lon-hiem-gap-cho-benh-nhan-286281.html
https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-de/cssk-nhan-dan/quang-nam-phau-thuat-thanh-c
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