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Khoa Ngoại Chấn thương

Gãy cổ xương đùi là một trong những thương tổn hay gặp ở người lớn tuổi, thường kèm theo yếu
tố loãng xương. Độ tuổi hay gặp là từ 70 đến 80 tuổi, nữ giới gặp nhiều hơn nam. Nguyên nhân
hay gặp là té ngã ngồi đập mông xuống đất. Gãy cổ xương đùi ở người già nếu không điều trị
sẽ dẫn đến biến chứng ở cơ quan khác như viêm phổi loét hoại tử do nằm lâu…

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả giúp
cho bệnh nhân vận động sớm, tránh được các biến chứng kể trên. Tuy nhiên phẫu thuật và gây
mê cho bệnh nhân lớn tuổi mắc nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm có nguy cơ gặp nhiều tai biến.

Trong dịp vừa qua, Khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam đã tiếp nhận một
bệnh nhân 100 tuổi ở Phương Tân Thạnh, Tam Kỳ bị gãy cổ xương đùi do té ngã. Sau khi tiến
hành các xét nghiệm cơ bản và hội chẩn cùng bác sĩ Gây mê đã tiến hành phẫu thuật thay khớp
háng bán phần cho bệnh nhân.
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Hình ảnh bệnh nhân và X quang trước mổ

Bệnh nhân được gây tê tuỷ sống, phẫu thuật viên áp dụng kĩ thuật mổ đường mổ nhỏ ít xâm lấn
để rút ngắn thời gian hồi phục. Thời gian phẫu thuật kéo dài khoảng 1 giờ. Sau mỗ bệnh nhân
có thể tự ngồi dậy, tập vận động và đi lại sau 3 ngày.

Sau 7 ngày bệnh nhân được xuất viện và hiện tại đang điều trị phẫu thuật u xơ TLT tại khoa
Ngoại LN-TN sau thời gian 1 tháng.

X- quang sau mổ và hình ảnh bệnh nhân sau 3 ngày điều trị phẫu thuật.
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Điều trị gãy cổ xương đùi bằng phương pháp thay khớp háng bán phần có ưu điểm giúp bệnh
nhân vận động sớm sau mổ, thời gian hồi phục ngắn. Đây là phương pháp điều trị đã được áp
dụng nhiều cho bệnh nhân lớn tuổi gãy cổ xương đùi ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam
trong nhiều năm qua. Tuy nhiên đây là trường hợp bệnh nhân 100 tuổi đầu tiên được phẫu thuật
thay khớp háng bán phần. Thành công của ca mổ cho thấy sự tiến bộ trong công tác phẫu thuật
và gây mê BV ĐK tỉnh Quảng Nam, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho những bệnh
nhân lớn tuổi không may bị các chấn thương.
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