
 

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  
 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI 

NGÀY HOẠT ĐỘNG 

1 

 Thăm khám, cho xét nghiệm, X quang khung chậu thẳng => Chẩn đoán bệnh. 

 Cố định chân gãy bằng nẹp hoặc bó bột. 

 Bù dịch, giảm đau. 

 Nằm nghỉ sinh hoạt tại giường. 

 Ăn uống bình thường nếu không mắc các bệnh nội khoa kèm theo. 

2 

 Khám bệnh, bổ sung xét nghiệm tiền phẫu, có kết quả → Thảo luận với bệnh nhân và gia đình khả năng phẫu thuật. 

 Sau khi thống nhất ý kiến, lên lịch mổ. 

 Điều trị ổn định bệnh lý kèm theo nếu có. 

 Nếu không phẫu thuật được => Điều trị bảo tồn => Ra viện. 

3 

Phẫu thuật thay khớp háng 

- Sau mổ: 

 Chụp X quang khung chậu kiểm tra khớp háng mới. 

 Bù dịch, kháng sinh, giảm đau, kháng đông. 

 Ăn cháo, trà đường (nếu không bệnh đái tháo đường), nằm nghỉ tại giường 

4 

 Thăm khám đánh giá vết mổ, ống dẫn lưu, thông tiểu. 

 Kiểm tra hoạt động khớp háng mới. 

 Mời tập vật lý trị liệu khi đỡ đau. 

 Theo dõi có biến chứng sau mổ hay không. 

 Ăn uống bình thường. 

 Khoảng 1 tuần sau ngày mổ, nếu bệnh ổn → Ra viện, cấp toa thuốc về, hẹn ngày tái khám, dặn bệnh nhân tiếp tục tập luyện. 



 
 

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  
 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

GÃY XƯƠNG CẲNG CHÂN 

NGÀY HOẠT ĐỘNG 

1 

 Thăm khám, cho xét nghiệm, X quang cẳng chân => Chấn đoán bệnh. 

 Nắn, bó bột cố định chân gãy, chụp X quang cẳng chân sau nắn. 

 Bù dịch, giảm đau. 

 Nằm nghỉ sinh hoạt tại giường. 

 Ăn uống bình thường nếu không mắc các bệnh nội khoa kèm theo. 

2 

 Khám bệnh, bổ sung xét nghiệm tiền phẫu nếu sau nắn bó bột còn di lệch → Thảo luận với bệnh nhân và gia đình khả năng 

phẫu thuật. 

 Sau khi thống nhất ý kiến, lên lịch mổ. 

 Nếu nắn bó bột thành công, xương gãy thẳng trục => Bệnh nhân đỡ đau => Ra viện. 

3 

Phẫu thuật kết hợp xương 

- Sau mổ: 

 Chụp X quang cẳng chân kiểm tra dụng cụ kết hợp xương. 

 Bù dịch, kháng sinh, giảm đau. 

 Ăn cháo, trà đường (nếu không bệnh đái tháo đường), nằm nghỉ tại giường. 

4 

 Thăm khám đánh giá vết mổ. 

 Mời tập vật lý trị liệu khi đỡ đau. 

 Theo dõi có biến chứng sau mổ hay không. 

 Ăn uống bình thường. 

* Khoảng 1 tuần sau ngày mổ, nếu bệnh ổn → Ra viện, cấp toa thuốc về, hẹn ngày tái khám, dặn bệnh nhân tiếp tục tập luyện 
 



 

 

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  
 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

GÃY XƯƠNG CÁNH TAY 

NGÀY HOẠT ĐỘNG 

1 

 Thăm khám, cho xét nghiệm, X quang cánh tay => Chấn đoán bệnh. 

 Nắn, bó bột chữ U hoặc bột Ngực – Vai – Cánh tay, chụp X quang cánh tay sau nắn bó bột. 

 Bù dịch, giảm đau. 

 Nằm nghỉ sinh hoạt tại giường. 

 Ăn uống bình thường nếu không mắc các bệnh nội khoa kèm theo. 

2 

 Khám bệnh, bổ sung xét nghiệm tiền phẫu nếu sau nắn bó bột còn di lệch → Thảo luận với bệnh nhân và gia đình khả năng 

phẫu thuật. 

 Sau khi thống nhất ý kiến, lên lịch mổ. 

 Nếu nắn bó bột thành công, xương gãy thẳng trục => Bệnh nhân đỡ đau => Ra viện. 

3 

Phẫu thuật kết hợp xương 

- Sau mổ: 

 Chụp X quang cánh tay kiểm tra. 

 Bù dịch, kháng sinh, giảm đau. 

 Ăn cháo, trà đường (nếu không bệnh đái tháo đường), nằm nghỉ tại giường. 

4 

 Thăm khám đánh giá vết mổ, mời tập vật lý trị liệu khi đỡ đau. 

 Theo dõi có biến chứng sau mổ hay không. 

 Ăn uống bình thường. 

* Khoảng 1 tuần sau ngày mổ, nếu bệnh ổn → Ra viện, cấp toa thuốc về, hẹn ngày tái khám, dặn bệnh nhân tiếp tục tập luyện. 

 



 
 

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  
 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

GÃY XƯƠNG ĐÒN 

NGÀY HOẠT ĐỘNG 

1 

 Thăm khám, cho xét nghiệm, X quang vai => Chẩn đoán bệnh 

 Mang đai số 8 

 Bù dịch, giảm đau 

 Nằm nghỉ sinh hoạt tại giường 

 Ăn uống bình thường nếu không mắc các bệnh nội khoa kèm theo. 

2 

 Khám bệnh, bổ sung xét nghiệm tiền phẫu nếu cần thiết phẫu thuật 

Sau khi thống nhất ý kiến:  

 Nếu phẫu thuật => Lên lịch mổ 

 Nếu không => Ra viện.                                              

3 

Phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh nội tủy hoặc nẹp 

- Sau mổ: 

 Chụp X quang vai kiểm tra  

 Kháng sinh, giảm đau 

 Ăn cháo, trà đường (nếu không bệnh đái tháo đường), nằm nghỉ tại giường 

4 

 Thăm khám đánh giá vết mổ, mời tập vật lý trị liệu khi đỡ đau 

 Theo dõi có biến chứng sau mổ hay không 

 Ăn uống bình thường 

* Khoảng 1 tuần sau ngày mổ, nếu bệnh ổn → Ra viện, cấp toa thuốc về, hẹn ngày tái khám, dặn bệnh nhân tiếp tục tập luyện 



 
 

KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  
 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

GÃY XƯƠNG ĐÙI 

NGÀY HOẠT ĐỘNG 

1 

 Thăm khám, cho xét nghiệm, X quang đùi => Chẩn đoán bệnh. 

 Bó bột đùi bàn chân chống xoay. 

 Bù dịch, giảm đau. 

 Nằm nghỉ sinh hoạt tại giường. 

 Ăn uống bình thường nếu không mắc các bệnh nội khoa kèm theo. 

2 

 Khám bệnh, bổ sung xét nghiệm tiền phẫu, có kết quả → thảo luận với bệnh nhân và gia đình khả năng phẫu thuật. 

Sau khi thống nhất ý kiến:  

 Nếu phẫu thuật: Lên lịch mổ. 

                             Điều trị ổn định bệnh lý kèm theo nếu có. 

 Nếu không phẫu thuật được => Điều trị bảo tồn => Ra viện. 

3 

Phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh nội tủy hoặc bắt nẹp 

- Sau mổ: 

 Chụp X quang đùi kiểm tra. 

 Bù dịch, kháng sinh, giảm đau, kháng đông. 

 Ăn cháo, trà đường (nếu không bệnh đái tháo đường), nằm nghỉ tại giường. 

4 

 Thăm khám đánh giá vết mổ, ống dẫn lưu, thông tiểu, mời tập vật lý trị liệu khi đỡ đau. 

 Theo dõi có biến chứng sau mổ hay không. 

 Ăn uống bình thường. 

* Khoảng 1 tuần sau ngày mổ, nếu bệnh ổn → Ra viện, cấp toa thuốc về, hẹn ngày tái khám, dặn bệnh nhân tiếp tục tập luyện. 


