
 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

KHOA NGOẠI THẦN KINH 

PHIẾU TÓM TẮT 

THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

CHẤN THƯƠNG ĐẦU 

Chấn thương đầu là 

gì? 

Chấn thương đầu là thuật ngữ dùng để chỉ bất kỳ loại chấn 

thương nào ở não, sọ hoặc da đầu. Mức độ chấn thương có thể 

dao động từ một vết sưng nhẹ hoặc bầm tím đến chấn thương sọ 

não. Các chấn thương đầu thường gặp bao gồm chấn động, vỡ 

xương sọ và vết thương da đầu. 

Nguyên nhân gây 

bệnh 

Chấn thương đầu gây ra bởi một cú đánh vào đầu thường do: 

• Tai nạn xe 

• Té ngã hay bị ngã đập đầu xuống đường 

• Tấn công vật lý 

• Đập đầu vào tường 

• Tai nạn liên quan đến thể thao 

Trong hầu hết các trường hợp, hộp sọ sẽ bảo vệ bộ não khỏi bị 

tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chấn thương nghiêm 

trọng đủ để gây thương tích đầu cũng có thể gây chấn thương cột 

sống. 

Biểu hiện thường gặp 

- Đau đầu 

- Lâng lâng 

- Chóng mặt 

- Nhầm lẫn nhẹ 

- Buồn nôn 

- Mất ý thức 

- Co giật 

- Ói mửa 

- Có tiếng chuông trong tai 

- Vấn đề cân bằng hoặc 

phối hợp 

- Mất phương hướng nghiêm 

trọng 

- Không thể tập trung nhìn 

- Chuyển động mắt bất 

thường 

- Mất kiểm soát cơ 

- Đau đầu dai dẳng hoặc trầm 

trọng hơn 

- Mất trí nhớ 

- Thay đổi tâm trạng 

- Rò rỉ dịch từ tai hoặc mũi. 

Biến chứng 

Ổ tụ máu (Hematoma): là tình trạng máu nằm bên ngoài các 

mạch máu.  

Xuất huyết: là tình trạng chảy máu không kiểm soát được.  

Xuất huyết dưới màng não thường gây đau đầu và ói mửa.  

Chấn động não: Một chấn động não có thể xảy ra khi có tác 

động nghiêm trọng lên đầu, đủ để gây tổn thương não.  

Phù: tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn nếu xảy ra phù bên trong 

não.  



Vỡ hộp sọ: khiến cho đầu không thể chống đỡ được các chấn 

thương, do đó khiến não dễ bị tổn thương hơn. 

Tổn thương sợi trục lan tỏa: là một trong những loại chấn 

thương đầu nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh 

viễn và thậm chí tử vong. 

Cận lâm sàng cần làm 

Chụp CT sọ não sẽ giúp bác sĩ phát hiện nứt sọ, chảy máu và 

đông máu, sưng não và bất kỳ tổn thương nào khác.  

Bạn cũng có thể được chụp MRI. Điều này có thể giúp bác sĩ 

thấy chi tiết hơn về bộ não.  

Các xét nghiệm khác tuỳ theo tình trạng bệnh và bệnh nền kèm 

theo. 

Hướng điều trị 

- Việc điều trị chấn thương đầu phụ thuộc vào loại và mức độ 

nghiêm trọng của chấn thương. 

- Với chấn thương đầu nhẹ, thường không có triệu chứng nào 

ngoài đau ở chỗ bị thương. Trong những trường hợp này, bác 

sĩ có thể chỉ định cho bạn acetaminophen để giảm đau. 

- Bác sĩ có thể yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp để ngăn chặn tổn 

thương thêm cho bộ não, chẳng hạn như: 

- Loại bỏ ổ tụ máu 

- Sửa chữa hộp sọ 

- Giải phóng áp lực trong hộp sọ. 

Chế độ theo dõi và 

phòng ngừa 

- Việc điều trị chấn thương đầu phụ thuộc vào loại và mức độ 

nghiêm trọng của chấn thương. 

- Với chấn thương đầu nhẹ, thường không có triệu chứng nào 

ngoài đau ở chỗ bị thương. Trong những trường hợp này, bác 

sĩ có thể chỉ định cho bạn acetaminophen để giảm đau. 

- Bác sĩ có thể yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp để ngăn chặn tổn 

thương thêm cho bộ não, chẳng hạn như: 

• Loại bỏ ổ tụ máu 

• Sữa chữa hộp sọ 

• Giải phóng áp lực trong hộp sọ. 

 


