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Sau 4 giờ phẫu thuật, cánh tay khổng lồ nặng hơn 20kg của anh Nghê Anh Dũng (Bình Thạnh,
TP. Hồ Chí Minh) đã được cắt bỏ gần 11kg thịt thừa. Các bác sĩ Khoa phẫu thuật tạo hình -
Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, người bệnh đã ổn định và
tinh thần rất tốt. Tuy nhiên, anh Dũng cần phải trải qua hai lần phẫu thuật thu nhỏ nữa mới có
thể đưa cánh tay phải trở về bình thường.

                

 Bàn tay của anh Dũng không phân biệt được các ngón.  
        

Từ duyên kỳ ngộ...

    

Ngay từ khi chào đời, anh Nghê Anh Dũng, 46 tuổi, nhà ở quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
đã có bàn tay phải to hơn bình thường và nó cứ lớn dần theo thời gian và tuổi tác. Theo nhận
định ban đầu của các bác sĩ, nguyên nhân có thể do trong thời gian mang thai, người mẹ của
bệnh nhân đã sử dụng một số biện pháp đình chỉ thai nghén khi thai nhi được 4 tháng tuổi
nhưng không thành công. Khoảng 3-4 năm gần đây, cánh tay phải của anh Dũng lớn nhanh bất
thường. Anh Dũng hiện đã có vợ và 3 con. Mong muốn của anh chỉ là được điều trị. Qua nhiều
nguồn thông tin cùng những mối quan hệ riêng, anh được biết Khoa phẫu thuật tạo hình - Bệnh
viện Xanh Pôn - Hà Nội đã từng phẫu thuật thành công "bàn tay gấu" nặng 6kg cho một bệnh
nhân nữ ở Ninh Bình năm 2006 nên anh mong muốn được các bác sĩ ở đây điều trị. BS. Trần
Bảo Khánh, Khoa phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, cánh tay khổng lồ của
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anh Dũng thực chất là một khối u mỡ khổng lồ. Trong thực tế, những người có khối u mỡ không
ít nhưng vì thẩm mỹ nên chỉ khi khối u bằng nắm tay hay quả cam, quả bưởi thì người bệnh đã
tìm đến bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ khối u hay hút mỡ. Trường hợp để khối u to như anh Dũng
thì rất hiếm gặp, cả ở Việt Nam và trên thế giới. Có thể nói, ca phẫu thuật này là duyên kỳ ngộ
giữa thầy thuốc và bệnh nhân.

            

 Anh Dũng tỉnh táo sau phẫu thuật.  
        

... Đến ca phẫu thuật thành công

    

Ca phẫu thuật thu nhỏ bàn tay cho anh Dũng dự kiến được thực hiện vào 9 giờ sáng ngày
5/7/2009 nhưng gặp khó khăn khi thực hiện một số xét nghiệm, chụp Xquang do cánh tay quá
to nên ca phẫu thuật lùi lại đến 1 giờ chiều cùng ngày. Anh Dũng được gây mê toàn thân. Sau 4
giờ, ca phẫu thuật  thành công tốt đẹp. BS. Khánh - người trực tiếp tham gia ca mổ cho biết,
cánh tay anh Dũng đã được cắt bỏ gần 11 kg thịt thừa, chủ yếu là mỡ và các lớp xơ. Trong quá
trình phẫu thuật không có bất ngờ nào xảy ra. Anh Dũng bị mất máu ít, chỉ phải truyền 2 đơn
vị máu (bệnh viện đã chuẩn bị sẵn 10 đơn vị). Trước mổ, anh Dũng đã được chụp cộng hưởng
từ cánh tay cho thấy khối u mỡ nằm cộng sinh ở phía mặt ngoài của toàn bộ cánh tay phải và
không phá vỡ cấu trúc của phần xương tay, hệ thống mạch máu. Đây là một lợi thế giúp ca
phẫu thuật diễn ra thuận lợi khi bóc tách khối u mỡ mà không chạm tới nhiều mạch máu. Ca
phẫu thuật được tiến hành theo phương pháp cắt bỏ khối u và bảo tồn phần da che phủ, tuy
nhiên vấn đề quan trọng và khó khăn nhất là bảo tồn được phần da che phủ này. Nếu quá trình
này không thực hiện tốt sẽ khiến cánh tay sau mổ bị hoại tử do không có da che phủ. TS. Trần
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Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, tình trạng anh
Dũng hiện nay tương đối ổn định nhưng sẽ vẫn được theo dõi tiếp và khoảng 3-6 tháng nữa, khi
bệnh nhân đã quen với khối lượng cánh tay được thu nhỏ thì sẽ thực hiện mổ lần hai để cắt bỏ
thêm 6-7kg thịt thừa. Bên cạnh đó, anh Dũng cũng cần được tạo hình lại phần bàn tay và bả
vai.

  

Anh Dũng đã từng mơ ước được mặc áo sơ mi như bao người đàn ông khác và giờ đây, sau hơn
40 năm, ước mơ của người có  “cánh tay khổng lồ" đang dần trở thành hiện thực với sự giúp đỡ
của những người thầy thuốc giỏi chuyên môn và tận tâm vì người bệnh.

  

Bài và ảnh Lê Thu Lương
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