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TÆ°á»Ÿng Ä‘au khá»›p, hÃ³a u xÆ°Æ¡ng
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Thá»‰nh thoáº£ng tháº¥y hÆ¡i nhá»©c má»•i tay, chá»‹ Hoa cá»© nghÄ© mình bá»‹ tháº¥p khá»›p.
Chá»‹u Ä‘á»±ng gáº§n 4 nÄƒm, Ä‘áº¿n lúc Ä‘au buá»‘t quá, chá»‹ má»›i Ä‘i khám thì Ä‘Æ°á»£c
biáº¿t mình có u trong xÆ°Æ¡ng, pháº£i pháº«u thuáº-t ngay.

Chá»‹ Pháº¡m Thá»‹ Hoa (31 tuá»•i) á»Ÿ Kiáº¿n XÆ°Æ¡ng, Thái Bình cho biáº¿t, cách Ä‘ây gáº§n 4 nÄƒm, chá»‹ tháº¥y
á»Ÿ cá»• tay pháº£i ná»•i sÆ°ng lên nhÆ° con trai
háº¿n úp ngÆ°á»£c. Tuy nhiên, pháº§n sÆ°ng này có màu da bình thÆ°á»•ng, không Ä‘au
nên chá»‹ cÅ©ng không Ä‘á»ƒ ý. Sau Ä‘ó, thá»‰nh thoáº£ng khi làm viá»‡c lâu hay cáº§m
váº-t náº·ng, nháº¥t là váº¯t quáº§n áo chá»‹ tháº¥y hÆ¡i Ä‘au, buá»‘t trong xÆ°Æ¡ng.

Thá»•i gian trÆ°á»›c, vì là mùa vá»¥ làm rau, chá»‹ pháº£i dùng tay rá»-a, nháº·t rau
liên tá»¥c nên tháº¥y buá»‘t háº¿t cáº£ bên cánh tay. Chá»‹ nghÄ© mình bá»‹ khá»›p nên
Ä‘áº¿n phòng khám cá»§a má»™t bác sÄ© gáº§n nhà Ä‘á»ƒ tiêm. Sau 5 ngày không Ä‘á»¡, chá»‹
Ä‘i bá»‡nh viá»‡n huyá»‡n Ä‘á»ƒ khám tiáº¿p. Sau này, qua háº¿t bá»‡nh viá»‡n huyá»‡n Ä‘áº¿n
tá»‰nh rá»“i qua bá»‡nh viá»‡n tÆ° nhân váº«n chÆ°a chá»¯a Ä‘Æ°á»£c bá»‡nh, chá»‹ Ä‘Æ°á»£c giá»›i
thiá»‡u lên Bá»‡nh viá»‡n Viá»‡t Ä•á»©c.

Táº¡i Ä‘ây, các bác sÄ© káº¿t luáº-n, chá»‹ Hoa bá»‹ u táº¿ bào và pháº£i pháº«u thuáº-t ngay, náº¿u Ä‘á»ƒ thêm
ná»¯a, sáº½ ráº¥t nguy hiá»ƒm.

Tiáº¿n sÄ© Ngô VÄƒn Toàn, Chá»§ nhiá»‡m khoa Cháº¥n thÆ°Æ¡ng
Chá»‰nh hình, Bá»‡nh viá»‡n Viá»‡t Ä•á»©c cho biáº¿t, chá»‹ Hoa bá»‹ u táº¿ bào trong
xÆ°Æ¡ng. Táº¿ bào này có nhân to hÆ¡n bình thÆ°á»•ng ráº¥t nhiá»•u láº§n, vài chá»¥c
nÄƒm nay má»›i có 2 - 3 ca tÆ°Æ¡ng tá»±.

Theo bác sÄ© Toàn, dáº¡ng u này sáº½ phá há»§y xÆ°Æ¡ng ráº¥t
nhanh. Náº¿u Ä‘á»ƒ muá»™n, khi u Ä‘ã lan tá»•a, "Äƒn" háº¿t xÆ°Æ¡ng, tháº-m chí còn xâm
láº¥n ra pháº§n cÆ¡ má»•m, thì ngÆ°á»•i bá»‡nh có khi pháº£i cáº¯t cá»¥t cáº£ tay, chân
(nÆ¡i có u). Vì váº-y, viá»‡c phát hiá»‡n sá»›m ráº¥t quan trá»•ng trong Ä‘iá»•u trá»‹ bá»‡nh này.

Tuy nhiên, theo bác sÄ©, triá»‡u chá»©ng cá»§a u này thÆ°á»•ng
tiáº¿n triá»ƒn tá»« tá»«, ngÆ°á»•i bá»‡nh ban Ä‘áº§u chá»‰ tháº¥y hÆ¡i vÆ°á»›ng, Ä‘au má»•i. Vì
tháº¿, nhiá»•u ngÆ°á»•i chá»§ quan, không Ä‘i khám, thÆ°á»•ng Ä‘áº¿n các tháº§y lang bá»‘c
thuá»‘c hay tá»± mua thuá»‘c uá»‘ng, tiêm khiáº¿n bá»‡nh diá»…n biáº¿n xáº¥u và Ä‘iá»•u trá»‹
muá»™n.

Tá»‘t nháº¥t, khi có các biá»ƒu hiá»‡n Ä‘au, buá»‘t, nhá»©c xÆ°Æ¡ng,
ngÆ°á»•i bá»‡nh cáº§n Ä‘i khám ngay. Bá»‡nh này có thá»ƒ cháº©n Ä‘oán Ä‘Æ°á»£c báº±ng hình
áº£nh.

TrÆ°á»•ng há»£p chá»‹ Hoa, sau khi thÄƒm khám, chá»‹ Ä‘ã Ä‘Æ°á»£c
các bác sÄ© Ä‘ã cáº¯t bá»• khá»‘i u cùng má»™t Ä‘oáº¡n xÆ°Æ¡ng dài 15cm, và láº¥y má»™t
Ä‘oáº¡n xÆ°Æ¡ng mác á»Ÿ chân có chiá»•u dài tÆ°Æ¡ng á»©ng Ä‘á»ƒ ghép thay tháº¿. Theo bác
sÄ© Toàn, Ä‘ây là má»™t pháº«u thuáº-t ráº¥t khó, tá»‰ má»‰ vì náº¿u sÆ¡ suáº¥t má»™t chút
là bá»‡nh nhân có thá»ƒ bá»‹ liá»‡t. Sau 4 giá»•, ca pháº«u thuáº-t Ä‘ã thành công tá»‘t
Ä‘áº¹p. .
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Hiá»‡n chá»‹ Hoa Ä‘ã á»•n Ä‘á»‹nh sá»©c khá»•e, có thá»ƒ cá»- Ä‘á»™ng Ä‘Æ°á»£c tay, pháº§n ghép xÆ°Æ¡ng tá»‘t.

VÆ°Æ¡ng Linh

http://www.thucduong.com.vn

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 20 February, 2018, 17:08

