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KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2019

I. GIỚI THIỆU

Hiện nay với những tiến bộ của y học đã góp phần đáng kể nâng cao tuổi thọ và chất lượng
cuộc sống của con người. Vai trò của chẩn đoán hình ảnh ngày càng trở nên quan trọng trong
việc chẩn đoán và điều trị tại các bệnh viên.

Khi bạn đến với khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Bình An, bạn sẽ thấy các trang thiết
bị mới và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên có chuyên môn tay nghề cao, tác phong làm việc
nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, hướng dẫn và giải thích tận tình, chu đáo.

Khoa chẩn đoán hình ảnh gồm các bộ phận: Nội soi, Siêu âm, Xquang kỹ thuật số, CT
Scanner.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Đảm bảo cho công tác chẩn đoán phục vụ khám chữa bệnh.

Hỗ trợ cho lâm sàng trong công tác điều trị đạt hiệu quả cao.

Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán cấp cứu, phục vụ bệnh nhân 24/24 giờ.
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III. NHÂN SỰ

- Phó trưởng khoa: Bs. Phạm Ngọc Khánh.

- Điều dưỡng trưởng khoa: ĐD. Trần Phú

- Cùng một số bác sĩ hợp tác của các khoa, kỹ thuật viên X-Quang, điều dưỡng, nữ hộ sinh
trung học và hộ lý.

IV. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1/ X-Quang kỹ thuật số:

- Chụp sọ, xoang, mặt, ngực, bụng, chậu, chi, cột sống…;

- Chụp ống tiêu hóa có cản quang: thực quản, dạ dày, khung tá tràng, ruột non, đại tràng…;

- Chụp đường mật: chụp đường mật qua Kerh;

- Chụp đường dò các loại;

- Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang, chụp bàng quang cản quang, chụp UIV…;

- Chụp X-Quang cấp cứu tại giường.
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2/ Siêu âm:

- Siêu âm ổ bụng;

- Siêu âm hệ tiết niệu, hệ sinh dục;

- Siêu âm khoang màng phổi;

- Siêu âm tuyến vú, tuyến giáp;

- Siêu âm Doppler mạch máu;

- Siêm âm cấp cứu tại giường.

3/ Chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt: (MSCT 64)

- Chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt: toàn thân, sọ, xoang, hốc mắt, hàm mặt, tuyến mang tai, tuyến
dưới hàm, cổ, ngực, bụng, tiểu khung, cột sống, cơ xương khớp…;

- Chụp tái tạo 3D: đặc biệt các hình ảnh về chấn thương hàm mặt, bệnh lý cột sống, ống tiêu
hóa, đường mật, hệ niệu, các khối u, dị dạng…;

- Dễ dàng đo đường kính, diện tích cắt ngang, dọc, độ dài và độ uốn khúc của các đoạn mạch,
góc mạch;
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- Mô tả dễ dàng chứng phình mạch, sự xuất hiện canxi hóa, máu đông, mạch nhánh;

- Dễ dàng tính góc giữa cổ trên và phình mạch, góc giữa cổ trên và lumen phình mạch, cũng
như tính toán giải phẫu học phức tạp khác.

4/ Nội soi:

- Nội soi chẩn đoán;

- Các bệnh lý vòm, mũi xoang, hạ họng và thanh quản;

- Các bệnh lý về thực quản, dạ dày, thành tá tràng, đại trực tràng…

5/ Điện tim (ECG):

- Điện tim thông thường: với hệ thống điện tim điện toán có tầm soát rộng đồng thời cả 12
chuyển đạo giúp phát hiện các rối loạn nhịp tim, block, dày dặn các buồng tim bệnh lý mạch
vành;

- Đo điện tim cấp cứu tại giường.

6/ Điện não (EEG):

- Góp phần chẩn đoán và điều trị động kinh;
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- Đánh giá và tiên lượng tình trạng hôn mê, chết não;

- Nghiên cứu các trạng thái giấc ngủ.

7/ Hội chẩn chuyên môn:

- Để chẩn đoán và điều trị bệnh nhân đạt hiệu quả nhất đòi hỏi các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh
và các bác sĩ lâm sàng phải kết hợp với nhau một cách chặt chẽ, phân tích tỉ mỉ những dấu
hiệu lâm sàng và hình ảnh, tìm ra những biện pháp chẩn đoán và điều trị tối ưu.

- Hàng ngày khoa Chẩn đoán hình ảnh tham gia hội chẩn và trao đổi thường xuyên với các bác
sĩ cận lâm sàng, các bác sĩ ngoại khoa, nội khoa, sản khoa cùng một số bác sĩ có nhiều kinh
nghiệm khác.

- Tham gia hội chẩn từ xa với Trung tâm y khoa Medic TP HCM với những trường hợp chẩn
đoán khó, phức tạp.

- Đã có rất nhiều những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hay nan y được phát hiện, xử trí kịp
thời nên được cứu sống.

V. SINH HOẠT KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Chẩn đoán hình ảnh thường xuyên tham gia sinh hoạt khoa học do bệnh viện tổ chức,
những kiến thức mới được cập nhật thường xuyên, những ca bệnh khó, hay được phân tích, học
hỏi.
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Tham gia các hội nghị, hội thảo do Hội chẩn đoán hình ảnh trong và ngoài nước tổ chức.
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