
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành  

Ngoại khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập 

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung tâm Y tế thị 

xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa chuyên khoa 

Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống; 

Căn cứ Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa chấn thương chỉnh 

hình; 

Căn cứ Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên khoa phẫu thuật thần kinh; 

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là 05 Quy trình kỹ thuật phẫu 

thuật chuyên ngành Ngoại khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

- Quy trình phẫu thuật điều trị hội chứng De Quer Vain và ngón tay cò súng; 

- Quy trình phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay; 

- Quy trình phẫu thuật kết hợp xương gãy mỏm khuỷu; 

- Quy trình phẫu thuật u thần kinh ngoại biên; 

- Quy trình phẫu thuật u thần kinh trên da. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các khoa, phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG DE QUER VAIN VÀ NGÓN TAY CÒ SÚNG 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày      /8/2022  

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

  

I. ĐẠI CƯƠNG 

Hội chứng De Quervain? 

- Hội chứng De Quervain là tình trạng viêm gân dạng ngón cái dài và duỗi 

ngón cái ngắn (khoang gân duỗi số 1), làm gân hạn chế di chuyển trong bao gân của 

nó và gây đau mặt ngoài cổ tay khi duỗi ngón cái. 

- Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 30 - 50 tuổi, gặp ở phụ nữ nội trợ, 

vận động viên quần vợt, chơi golf. 

- Nguyên nhân gây bệnh De Quervain là gì? 

+ Tự phát.                                                                                                                                         

+ Sau chấn thương. 

+ Viêm khớp do thấp. 

Hội chứng ngón tay cò súng là gì? 

- Ngón tay cò súng hay ngón tay bật, là bệnh khiến cho ngón tay bị cứng ở 

một tư thế. Bệnh chủ yếu tác động đến lớp mô xung quanh gân ngón tay gọi là bao 

gân. Gân là các mô sợi dày gắn cơ với xương. Viêm bao gân làm cho gân không 

chuyển động một cách trơn tru được, nên ngón tay bị khóa tại chỗ.  

- Nguyên nhân gây ra bệnh ngón tay cò súng là gì 

- Ngón tay cò súng là do viêm và sưng gân cơ gấp ngón tay gây chèn ép lên 

đầu xương đốt bàn + Nếu viêm và nề trở nên mạn tính, bao gân dày lên, kết quả là 

hẹp bao gân làm ngón tay không duỗi được.   

- Những ai thường mắc phải ngón tay cò sùng (ngón tay bật)?                                                                                                                                                         

 + Mọi độ tuổi đều có thể bị ngón tay cò súng, nhưng bệnh thường thấy ở 

những người trên 45 tuổi và ở nữ nhiều hơn nam, bệnh nền đái tháo đường, viêm 

khớp dạng thấp.                                 

+ Các yếu tố làm tăng nguy cơ gây bệnh bao gồm: Cầm nắm nhiều, các nghề 

nghiệp, sở thích đòi hỏi việc sử dụng tay lặp đi lặp lại và cầm nắm kéo dài.   

+ Bệnh được cho là nguy cơ nghề nghiệp của nha sĩ, thợ may và thợ mổ gia súc. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân có chấn đoán xác định hội chứng De Quervain và ngón tay lò xo. 

- Triệu chứng bệnh De Quervain:  

+ Sưng và đau vùng mỏ trâm xương quay, đau tăng khi vận động ngón cái, 

đau liên tục, đau nhiều về đêm, đau có thể lan ra ngón cái và lan lên cẳng tay. 



3 
 

+ Sờ thấy bao gân tại vị trí mỏm trâm quay dày lên, ấn đau chói.                                                

+ Test Finkelstein (+).                                                                                                                       

- Triệu chứng bệnh ngón tay lò xo:                                                                                        

+ Ngón tay thường bị cố định, kẹt hoặc khóa trong tư thế gập khi vận động 

ngón tay cần phải có ai đó kéo thẳng hoặc bẻ về vị trí cũ. 

+ Đau xảy ra trên vùng gân và thường đau nhiều hơn khi vận động, ngoài ra 

cũng có thể xuất hiện sưng. 

+ Tất cả các ngón tay đều có thể bị, đa số gặp ở ngón 1 đến 4, đặc biệt người 

lớn thường bị ngón giữa còn trẻ em thường bị ngón tay cái.                                                                                                

- Có chỉ định phẫu thuật khi bệnh ở mức độ nặng như các ngón tay co quắp 

đe dọa mất chức năng vĩnh viễn, các triệu chứng kéo dài trên 6 tháng và không đáp 

ứng với điều trị nội khoa. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người bệnh: Tâm lý cho người bệnh, hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành 

chính và các xét nghiệm. 

2. Người thực hiện: Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình và hai người phụ. 

3. Phương tiện trang thiết bị: Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay. 

4. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 30 - 60 phút. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Vô cảm: Tê tại chỗ vị trí cần phẫu thuật. 

- Sát khuẩn, trải toan 

- Rạch da khoảng 1cm theo đường ngang chỉ tay tại vị trí bao gân A1 trong 

ngón tay là xo và vị trí mỏm trâm quay trong hội chứng De Quervain. 

- Bộc lộ bao gân dưới chỗ rạch da 

- Dùng kéo luồn và bao gân mặt trước dọc theo trục chi. Rạch sao cho hết 

chiều dài bao gân. 

- Kiểm tra lại tình trạng liên tục và độ co duỗi của gân. 

- Đóng vết mổ theo giải phẫu 

VI. THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ SAU MỔ 

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tại chỗ vết mổ 

- Kháng sinh 3 -5 ngày 

- Tập PHCN sau mổ 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: Băng ép cầm máu hoặc khâu cầm máu 

- Nhiễm trùng: Tách chỉ, thay kháng sinh 

 VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành 

tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa chuyên khoa Phẫu 

thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày      /8/2022  

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 
 

I.  ĐẠI CƯƠNG 

  Hội chứng ống cổ tay: Là hiện tượng dây thần kinh giữa ở ống cổ tay bị chèn 

ép. Dây thần kinh giữa truyền cảm giác từ bề mặt gan bàn tay của các ngón tay (trừ 

ngón tay út) và điều khiển các cơ vận động ngón tay cái. Ống cổ tay được hình thành 

bởi xương cổ tay và dây chằng ngang cổ tay. Ống cổ tay là một “đường ống” hẹp 

chứa thần kinh giữa và gân vận động các ngón tay. Nếu các bộ phận ở gần hoặc 

trong ống cổ tay bị sưng hoặc dày lên có thể chèn ép dây thần kinh giữa, dẫn đến 

đau, tê và làm yếu bàn tay và ngón cái. 

II.  CHỈ ĐỊNH 

Người bệnh có chẩn đoán xác định bị hội chứng ống cổ tay: 

- Triệu chứng cơ năng gồm những triệu chứng về cảm giác vùng da do thần 

kinh giữa chi phối ở bàn tay: Dị cảm, giảm cảm giác, đau, tê cứng. 

- Triệu chứng thực thể gồm: Dấu hiệu Tinel dương tính, nghiệm pháp Phalen 

dương tính, giảm hoặc mất cảm giác châm chích vùng da thần kinh giữa chi phối. 

- Test dẫn truyền thần kinh cho thấy có sự rối loạn chức năng thần kinh giữa 

vùng ống cổ tay. 

III.  CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Người bệnh có bệnh lý kèm theo chống chỉ định phẫu thuật: Tim mạch, Đái 

tháo đường ... 

IV.  CHUẨN BỊ 

1. Người bệnh: Tâm lý cho người bệnh, hồ sơ bệnh án đầy đủ thủ tục hành 

chính và các xét nghiệm. 

2. Người thực hiện: Phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình và hai người phụ. 

3. Phơng tiện trang thiết bị: Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay. 

4. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 60 phút. 

V.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Vô cảm: Tê tại chỗ vùng cổ tay bên chi phẫu thuật. 

- Sát khuẩn, trải toan. 

- Rạch da cổ tay khoảng 1cm theo nếp gấp cổ tay. 

- Bộc lộ ống cổ tay dưới chỗ rạch da. 

- Dùng kéo luồn và cắt ống cổ tay mặt trước dọc theo trục chi. Rạch sao cho 

hết chiều dài ống cổ tay. 
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- Kiểm tra lại thần kinh giữa. 

- Đóng vết mổ theo giải phẫu. 

VI.  THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ SAU MỔ 

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tại chỗ vết mổ. 

- Kháng sinh 3 -5 ngày. 

- Tập PHCN sau mổ. 

VII.  TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: Băng ép cầm máu hoặc khâu cầm máu. 

- Nhiễm trùng: Tách chỉ, thay kháng sinh. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành 

tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa chuyên khoa Phẫu 

thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG GÃY MỎM KHUỶU 
(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-YTNH ngày     /8/2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Gãy  mỏm khuỷu là loại gãy  nội  khớp, thường do chấn thương trực tiếp.  

Mỏm khuỷu là nơi bám tận của gân cơ tam đầu cánh tay, sau chấn thương do lực co 

kéo nên thường gãy di lệch nhiều. Gãy mỏm khuỷu thường phải xử trí phẫu thuật; 

Phẫu thuật KHX mỏm khuỷu néo ép bằng kim Kirschner/ Kwire và chỉ thép hoặc 

nẹp vít. Biến chứng hàng đầu có thể gặp: Hạn chế vận động khuỷu. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Gãy mỏm khuỷu di lệch hoặc có trật khớp khuỷu. 

- Điều trị bảo tồn thất bại 

- Nhu cầu vận động sớm. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Đang có tình trạng nhiễm khuẩn. 

- Toàn trạng nặng vì đa chấn thương. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Phẫu thuật viên là Bác sỹ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình. 

2. Người bệnh 

Được giải thích đầy đủ về cuộc phẫu thuật, các tai biến, biến chứng có thể 

gặp trong và sau cuộc phẫu thuật (tổn thương thần kinh quay, khớp giả, tai biến do 

gây tê đám rối, gây mê...). Nhịn ăn trước 6 giờ 

3. Phương tiện 

- Bộ dụng cụ KHX cẳng tay. 

- Bộ nẹp vít xương cẳng tay. 

- Bộ kim Kirschner/ Kwire và chỉ thép 

4. Hồ sơ bệnh án 

Ghi đầy đủ chi tiết các lần thăm khám, hội chẩn, giải thích cho người bệnh 

và gia đình. 

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 90 phút 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Tư thế người bệnh: Nằm ngửa, tay đặt vuông góc với thân mình, ôm qua ngực.  

2. Vô cảm 
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Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê.                                                                                   

3. Kỹ thuật    

Đường mổ: Rạch da khoảng 10-20 cm (theo thương tổn phức tạp của xương) 

đường sau xương trụ và qua mỏm khuỷu.                                                                                                                    

- Bộc lộ đầu trên xương trụ và ổ gãy mỏm khuỷu.                                                                                           

- Làm sạch diện gãy và khớp khuỷu.                                                                                                                                                            

- Đặt lại xương, kết hợp xương néo ép bằng kim Kirschner/ Kwire và chỉ thép 

hoặc đặt nẹp vít ôm mỏm khuỷu và bắt vít.                                                                                                                                     

- Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ.                                                                                                          

- Đặt dẫn lưu nếu cần thiết, rút sau 24 – 48h.                                                                                                            

- Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu.                                                                                                              

- Băng vô khuẩn.                                                                                                                                                    

- Túi treo tay hoặc nẹp bột cánh cẳng bàn tay khuỷu 90º trong 1 tuần. 

Chú ý 

- Phẫu tích tránh tổn thương thần kinh trụ.  

- Làm sạch khớp khuỷu, tránh xơ dính sau mổ.  

VI. THEO DÕI VÀ XỬTRÍ TAI BIẾN                

- Tụ máu, phù nề sau mổ.               

- Nhiễm trùng sau mổ.   

- Liệt thần kinh sau mổ: do chấn thương co kéo trong mổ, garo kéo dài (liệt 3 dây).    

- Phục hồi chức năng sau mổ. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa chấn thương chỉnh hình./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

PHẪU THUẬT U THẦN KINH NGOẠI BIÊN 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /8/2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG     

- U thần kinh ngoại biên là gì?   

U thần kinh hình thành do các nguyên bào sợi của bao ngoài bó thần kinh. 

Khối u thần kinh ngoại biên có thể mọc ở bất kì vị trí nào dọc theo đường đi của các 

dây thần kinh, xuất hiện ở bất kỳ cơ quan nào trên cơ thể.                                                                                                                                                                         

- Đa số các trường hợp u thần kinh ngoại biên là lành tính, tiến triển chậm.Các 

khối u có thể phát triển đơn độc hoặc xuất hiến ở nhiều nơi.                 

- Tùy thuộc vào vị trí khối u mà mô bị ảnh hưởng có triệu chứng khác nhau. 

Những triệu chứng thường gặp: Sưng, xuất hiện u cục dưới da, chóng mặt, mất thăng 

bằng, đau, ngứa ran hoặc tê, yếu, mất chức năng khu vực bị ảnh hưởng.                                                                                 

- Các khối u thần kinh ngoại biên có thể chèn ép các dây thần kinh gây những 

biến chứng khó lường thậm chí kéo dài vĩnh viễn.  

II. CHỈ ĐỊNH     

- Bệnh nhân có khối u thần kinh ngoại biên gây rối loạn cảm giác, hạn chế 

vận động, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.   

- Khối u tăng trưởng nhanh về kích thước, nghi ngờ ác tính.               

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH    

- Người có tình trạng toàn thân nặng, nhiều dị tật phối hợp như biến chứng 

tim mạch, gù vẹo cột sống nặng...               

- Khối u nằm ở vùng đám rồi thần kinh hoặc khối u có kích thước lớn, xâm lấn 

mạch máu...có khả năng lấy u toàn bộ, có thể để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhân.  

IV. CHUẨN BỊ           

1. Người thực hiện           

- Phẫu thuật viên là Bác sỹ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Bác sĩ phụ 

mổ, Bác sĩ gây mê, Điều dưỡng.                                                                                                                                                    

2. Người bệnh                                               

- Được giải thích đầy đủ về cuộc phẫu thuật, các tai biến, biến chứng có thể 

gặp trong và sau cuộc phẫu thuật.                                                                                                                                              

3. Phương tiện    

Bộ dụng cụ tiểu phẫu, dao điện đơn cực/ lưỡng cực.                                                                                                                                    

4. Hồ sơ bệnh án           
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- Ghi đầy đủ chi tiết các lần thăm khám, hội chẩn, giải thích cho người bệnh 

và gia đình.                                                                                                                                                                            

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 30 - 60 phút.                                                                                                 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH       

- Tư thế bệnh nhân: Tùy thuộc vị trí khối u mà bệnh nhân có thể nằm ngửa 

hoặc nằm sấp.                  

 - Vô cảm: Thực hiện gây tê tại chỗ, gây tê vùng, gây tê đám rối hoặc gây mê 

(trong trường hợp bệnh nhân không hợp tác).                                                                                                                 

- Sát khuẩn rộng vị trí cần bóc u và trải xăng.                                                                                                                   

- Rạch da với kích thước tùy thuộc vào vị trí khối u.                                                                                            

- Thực hiện tách cân cơ, bộc lộ khối u.                                                                                                           

- Kiểm soát cuống khối u rồi tách khối u ra khỏi các tổ chức xung quanh.                                                        

- Cắt bỏ khối u.                                                                                                                                            

- Dùng dao lưỡng cực để cầm máu.                                                                                                          

- Đặt dẫn lưu trong trường hợp ổ mổ rộng và có nguy cơ chảy nhiều máu.                                                                                                                     

- Thực hiện đóng cân cơ và đóng da 2 lớp, hoàn tất phẫu thuật. 

VI.  THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ SAU MỔ 

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tại chỗ vết mổ như chảy máu hay nhiễm 

khuẩn. 

- Kháng sinh 3 –5 ngày. 

- Theo dõi dấu hiệu thần kinh: Dấu hiệu thần kinh khu trú (tình trạng liệt tiến 

triển).  

- Theo dõi dẫn lưu nếu có, thường rút ống dẫn lưu 48h sau mổ.                                                                                                                            

VII.  TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: Băng ép cầm máu hoặc khâu cầm máu. 

- Nhiễm trùng: Tách chỉ, thay kháng sinh. 

 - Liệt tiến triển: cần theo dõi và điều trị nội khoa kết hợp phục hồi chức năng. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 

tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên khoa phẫu thuật thần kinh./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

PHẪU THUẬT U THẦN KINH TRÊN DA 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /8/2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG      

- U thần kinh trên da là gì?   

U thần kinh trên da gồm một nhóm các bệnh lý thần kinh có biểu hiện là các 

tổn thương lành tính trên da có thể đi kèm với các triệu chứng loạn sản của cơ quan 

khác. Đây là tình trạng được đặc trưng bởi hiện tượng các tế bào trên da phân chia 

và sinh sản quá mức (gọi là loạn sản) và hình thành khối u trên da.                                                                                                                           

- Nhóm bệnh u thần kinh trên da gồm:              

+ U sợi thần kinh lành tính (Neurofibromatosis - NF1, NF2).                                                             

+ Lao củ.                                                                                                                                                           

+ Mắc hội chứng von Hippel – Lindau.                                                                                                              

+ Mắc hội chứng Wyburn Mason (hay u mạch hình chùm hoa).                                                                        

+ Mắc hội chứng Sturge Weber.                                                                                                                       

- Đa số các trường hợp u thần kinh trên da là lành tính, không gây nguy hiểm. 

Bệnh chỉ gây đau nhức, cản trở chuyển động và gây mất thẩm mỹ cho bệnh nhân và 

trong trường hợp bệnh ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống, bệnh nhân sẽ 

được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ u thần kinh trên da.                                                                                                                                                            

II. CHỈ ĐỊNH                     

- Bệnh nhân có khối u thần kinh trên da gây đau và có nguy cơ ung thư hóa.                                                   

- Khối u tăng trưởng nhanh về kích thước, gây ảnh hưởng tới chức năng cơ 

thể hoặc thẩm mỹ.                                                                  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH                                                  

- Bệnh không có chống chỉ định tuyệt đối.     

- Nên cân nhắc với các trường hợp khối u thần kinh trên da có kích thước nhỏ, 

không phát triển.                                                                                                                                            

IV. CHUẨN BỊ             

1. Người thực hiện     

Phẫu thuật viên là Bác sỹ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình.   

2. Người bệnh  

- Được giải thích đầy đủ về cuộc phẫu thuật, các tai biến, biến chứng có thể 

gặp trong và sau cuộc phẫu thuật.                                

3. Phương tiện    
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Bộ dụng cụ tiểu phẫu.        

4. Hồ sơ bệnh án        

Ghi đầy đủ chi tiết các lần thăm khám, hội chẩn, giải thích cho người bệnh và 

gia đình.  

5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 30 - 60 phút. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH    

- Tư thế bệnh nhân: Tùy thuộc vị trí khối u mà bệnh nhân có thể nằm ngửa 

hoặc nằm sấp.  

- Vô cảm: Thực hiện gây tê tại chỗ, gây tê vùng, gây tê đám rối hoặc gây mê 

(trong trường hợp bệnh nhân không hợp tác). 

- Sát khuẩn rộng vị trí cần bóc u và trải xăng.     

- Rạch da với kích thước tùy thuộc vào vị trí khối u.                                                  

- Thực hiện tách cân cơ, bộc lộ khối u.                                

- Kiểm soát cuống khối u rồi tách khối u ra khỏi các tổ chức xung quanh.                                  

- Cắt bỏ khối u.                                            

- Dùng dao lưỡng cực để cầm máu.                                       

- Thực hiện đóng cân cơ và đóng da 2 lớp, hoàn tất phẫu thuật. 

VI.  THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ SAU MỔ 

 - Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tại chỗ vết mổ như chảy máu hay nhiễm 

khuẩn. 

- Kháng sinh 3 -5 ngày. 

- Theo dõi tình trạng vận động cảm giác của chi. 

VII.  TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: Băng ép cầm máu hoặc khâu cầm máu. 

 - Nhiễm trùng: Tách chỉ, thay kháng sinh. 

 - Áp xa: Nên tách vết mổ, dẫn lưu hoặc mổ lại làm sạch vết mổ. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 

tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên khoa phẫu thuật thần kinh./. 
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