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Khái niệm chung
Gãy xương bàn tay là tình trạng gãy xương ở bàn tay (gãy xương bàn tay) hoặc ngón tay (gãy xương đốt ngón tay).
Đôi khi, việc gãy xương rất dễ nhận ra. Những khi khác, quý vị có thể không bị đau nhiều. Tất cả các trường hợp gãy 
xương đều được chẩn đoán bằng cách chụp X-quang xương.
Việc điều trị của quý vị sẽ tùy thuộc vào loại và vị trí gãy xương. Phương pháp điều trị có thể bao gồm:

• Bó bột, đeo nẹp hoặc bó hai ngón tay cùng nhau (buddy strap) trong một thời gian.

• Phẫu thuật, nếu quý vị bị gãy xương nghiêm trọng hơn hoặc vết gãy không thẳng hàng.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Nếu quý vị bị gãy xương đơn giản, bác sĩ có thể bó bột, nẹp, bó hai ngón tay cùng nhau hoặc kẹp để hỗ trợ xương trong 
khi chúng lành lại. Bác sĩ có thể hướng dẫn quý vị bắt đầu một số bài tập nhẹ nhàng cho bàn tay. Họ có thể giới thiệu 
quý vị đến chuyên viên vật lý trị liệu hoặc phòng khám chuyên về bàn tay để được xem xét và điều trị thêm. 
Nếu quý vị bị gãy xương nghiêm trọng hơn hoặc vết gãy không thẳng hàng, bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ 
chuyên khoa phẫu thuật bàn tay để xem xét. Quý vị có thể cần được phẫu thuật để nắn lại và ổn định chỗ gãy. Quý vị có 
thể cần phải sử dụng các thiết bị kim loại nhỏ, chẳng hạn như dây hoặc ghim, để giữ các mảnh xương gãy được cố định. 
Sau khi phẫu thuật, quý vị có thể phải đeo nẹp hoặc bó bột trong một thời gian để bảo vệ chỗ gãy. Bác sĩ sẽ cho quý vị 
biết khi nào là an toàn để bắt đầu các bài tập nhẹ nhàng sau phẫu thuật.  

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ có thể yêu cầu chụp X-quang lần thứ hai, 1 đến 2 tuần sau đó. Họ sẽ đảm bảo rằng xương đang lành lại ở đúng vị 
trí. Khoảng thời gian để xương lành khác nhau và phụ thuộc phần lớn vào loại và vị trí của vết gãy. 
Bàn tay và các ngón tay của quý vị có thể bị cứng khi quý vị bó bột hoặc nẹp 
trong một thời gian dài. Bác sĩ gia đình của quý vị, hoặc một chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe khác, sẽ cung cấp cho quý vị các bài tập đặc biệt để giúp giảm độ cứng 
và tăng khả năng vận động.
Đôi khi, quý vị vẫn có thể bị cứng hoặc mất cử động sau khi tháo bột hoặc nẹp. 
Nếu điều này xảy ra, bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ phẫu thuật bàn tay. 
Quý vị có thể cần được phẫu thuật để giúp khôi phục chuyển động và/hoặc chức 
năng của ngón tay hoặc các ngón tay của quý vị.

Tôi nên làm gì?
Thực hiện các bài tập nhẹ nhàng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý 
trị liệu. Đến gặp bác sĩ gia đình của quý vị nếu quý vị gặp phải:  

• Bất kỳ vấn đề nào với lớp bó bột của quý vị, chẳng hạn như nếu nó quá chặt 
hoặc nếu nó có vết nứt

• Đã làm rớt bất cứ vật gì vào bên trong lớp bó bột của quý vị
• Cảm giác tê hoặc ngứa ran kéo dài, như kim châm ở ngón tay hoặc quý vị 

không thể cử động ngón tay
• Ngón tay chuyển sang màu tím tái hoặc trắng bệch, hoặc cảm thấy lạnh
• Sưng hoặc đau nhiều hơn ở cánh tay khi bó bột
• Cảm giác bỏng rát dưới lớp bó bột
• Các triệu chứng của nhiễm trùng như sốt, ớn lạnh, mệt mỏi hoặc đau đớn

Gãy xương Bàn tay
Tờ thông tin về Bệnh
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Những tờ thông tin 
thuộc Thư mục Tài 
nguyên Sức khỏe này 
có thể giúp quý vị chăm 
sóc cho lớp bó bột và 
phục hồi:

• Nẹp ngón tay
• Chăm sóc cho lớp bó 

bột của quý vị
• Các bài tập cho lớp 

bó bột ở cánh tay và 
bàn tay

Những tờ thông tin 
hữu ích khác
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Thông tin này dành cho người đã được bác sĩ chẩn 
đoán bệnh. Thông tin này không được soạn ra để 
dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế cho việc chăm 
sóc y tế liên tục

Các tờ thông tin thuộc Danh Mục Tài Nguyên Y Tế 
(Health Resource Directory) được sự chuẩn y của Ủy 
Ban Tư Vấn Cộng Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản 
Tây Nam Sydney (South Western Sydney PHN’s 
Community Advisory Committee) và của các bác sĩ gia 
đình tại địa phương

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Hệ thống công
Phòng khám Bàn tay của Khu vực Y tế Địa phương Tây Nam Sydney (toàn khu vực trừ Bankstown)
Bác sĩ gia đình của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến một cuộc hẹn tại phòng khám tư của một bác sĩ chuyên khoa 
làm việc tại Phòng khám Bàn tay. Mọi thủ tục phẫu thuật và chăm sóc theo dõi sẽ được miễn phí. Sau đó, bác sĩ 
chuyên khoa có thể giới thiệu quý vị đến Phòng khám Bàn tay để thực hiện bất kỳ thủ thuật phẫu thuật và chăm sóc 
theo dõi nào mà không tính phí.
Người dân Bankstown sẽ được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa tư, người này sau đó có thể sắp xếp một cuộc 
phẫu thuật tại Bệnh viện Bankstown nếu cần. 

Hệ thống tư
Quý vị có thể yêu cầu bác sĩ của quý vị giới thiệu đến một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tư chuyên về chấn thương bàn 
tay.

Tôi cần bó bột trong bao lâu?

Tôi có cần phải phẫu thuật không?

Tôi có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào để giảm đau không?

Tôi có cần đến gặp chuyên viên vật lý trị liệu không?
Tôi có cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để trị liệu cho 
bàn tay không?
Nếu tôi gặp vấn đề với nẹp hoặc lớp bó bột của mình 
thì sao?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Học viện Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình Hoa Kỳ (American Academy of Orthopaedic Surgeons)  

– gãy xương bàn tay: orthoinfo.aaos.org 

https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/hand-fractures

