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CHÂU NỮ -

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa cấp cứu thành công ca bệnh rất nặng do trâu
húc. Bệnh nhân được truyền tổng cộng 14 đơn vị máu.

Bệnh nhân nữ Nguyễn Thị Th. (47 tuổi, xã Tam Dân, Phú Ninh) được người nhà đưa đến Bệnh
viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng hôn mê, huyết áp không đo được cùng vết thương
phức tạp vùng bẹn đùi phải, chảy nhiều máu.

Các y bác sĩ Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiến hành hồi sức đặt nội khí quản bơm máu, kích
hoạt báo động đỏ hội chẩn liên khoa ngoại chấn thương, ngoại tiết niệu lồng ngực mạch máu.

Bác sĩ nhận định, bệnh nhân bị thương tổn đứt tĩnh mạch chậu ngoài đùi phải, tổn tương cơ đùi
và bẹn phải phức tạp và được mổ cấp cứu. Bệnh nhân được truyền tổng cộng 14 đơn vị máu.

Bác sĩ Trần Văn Thành - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Quảng
Nam cho biết, sau 2 giờ phẫu thuật khâu nối mạch máu, phục hồi cơ tổn thương, hồi sức tích
cực và truyền máu, bệnh nhân đã được cứu sống. Sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định, nhưng do
vết thương phức tạp nên vẫn còn tiếp tục điều trị.
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đây là ca bệnh rất nặng. Người dân khi chăn
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