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11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trong thời gian nghiên cứu có 1263 trường hợp bệnh nhân CTSN do TNGT
liên quan đến xe máy vào cấp cứu tại bệnh viện, chúng tôi thu được kết quả sau :
1. Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng đồ uống có
cồn khi tham gia giao thông.
412/1263 bệnh nhân CTSN do tai nạn xe máy, BAC dương tính đủ tiêu chuẩn
trong nghiên cứu, chiếm tỷ lệ 32,6%.
Nồng độ cồn trong máu trên 50 mg/dl có 252 trường hợp, chiếm 61,2%,
trong đó :
- Nam giới chiếm 99,6% và nhóm tuổi từ 21-30 chiếm 54,8%, tiếp đến là
nhóm tuổi từ 31-40 chiếm 21,4%.
- Nghề nghiệp nông dân chiếm đa số, tiếp đến là lao động tự do và công
nhân (chiếm 30,2%; 21,0% và 18,7%).
- 23% không đội mũ bảo hiểm.

2. Mối liên quan giữa độ nặng của chấn thương sọ não và nồng độ cồn máu.
- 62,3% chấn thương sọ não đơn thuần; 37,7% kèm theo một hay nhiều loại
chấn thương khác.
- 51,6% bệnh nhân chấn thương sọ não mức độ nhẹ (Glasgow từ trên 13
điểm); 24,2% chấn thương sọ não mức độ vừa (Glasgow 8-13 điểm); 15,1% chấn
thương sọ não nặng (Glasgow 6 – 8 điểm) và 9,1% nguy kịch. Trong số các bệnh
nhân CTSN nguy kịch, bệnh nhân có BAC ≥ 250 mg/dl chiếm tỷ lệ cao nhất 20,0%.
- Về kết quả điều trị, có 166 trường hợp chuyển viện chiếm 65,9%, 66 trường
hợp ra viện chiếm 26,2%. 20 trường hợp bệnh nhân nặng gia đình xin về chiếm
7,9%, trong đó có 06 trường hợp BAC ≥ 150 mg/dl, chiếm tỷ lệ 30%.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
- Áp dụng thử nồng độ cồn máu thường qui cho tất cả các trường hợp chấn thương
sọ não liên quan đến tai nạn giao thông, đặc biệt nhóm có nguy cơ cao như nghiên
cứu đã chỉ ra.
- Giúp bác sĩ ngoại khoa và bác sĩ phẫu thuật thần kinh sọ não trong việc đánh giá
mức độ chấn thương sọ não có kèm sử dụng đồ uống có cồn. Việc tiên lượng và sử
trí nạn nhân giống như các nạn nhân không sử dụng đồ uống có cồn.
- Hoàn chỉnh qui trình lấy máu xét nghiệm nồng độ cồn.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
Những ảnh hưởng về khía cạnh kinh tế và xã hội liên quan đến chấn thương sọ não
do tai nạn giao thông có sử dụng đồ uống có cồn.
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11. Summary of the finding of the thesis:
1263 patients due to related – traffic accident with head trauma during the
period of study were considered.
1. Head trauma due to related- traffic accident regarding the alcohol abused
There were 412/1263, detected the blood alcohol concentration (BAC), match with
the criterias of study, accounting 32,6%.
Of them, BAC over 50 mg/dl were 252 cases(61,2%), including :
- There were almost men at 99,6% and aged ranging between 21 to 30 yearold (54,8%), and running up was in group from 31 to 40 years-old at 21.4% .
- Farmers were commonly, and second in group of unemployment and
workers as 30,2%; 21,0% and 18.7%.
- No helmet use were 23%.

2. Correlationship between head trauma severities and BAC .
- 62.3% of them were diagnosed head trauma only and 37,7% were
associated with other injuries.
- 51,6% of them were scoring Glasgow (above 13) as minor trauma; 24,2%
in modered degree (Glasgow between 8 and 13); however serious with Glasgow
below 6 at 15,1% and critical at 9,1% . Of patients with critical trauma, there were
20,0% with BAC ≥ 250mg/dl.
- Regarding the outcomes we found that 166 patients (65.9%) were
transfered to other hospitals for further treatments or care, 66 cases (26.2%) were
discharged and 20 were released to die at home (7.9%). In the group discharged to
die at home, there were 6 cases (30%) with BAC ≥ 150mg/dl.

12. Practical applicability (if any):
- Implementing the test for detecting BAC in all cases of head trauma due to related
– traffic accident, mostly in group with high risk as mentioned in the thesis
- Assisting both surgeons and neurosurgeons in evaluating the head trauma
severities with abused alcohol. The conclusions from this thesis suggested that the
management of these patients are not different from the head trauma without
alcohol used.
- Improving the protocol of the test for detecting BAC.
13. Further research directions (if any):
Social and economic impact due to head trauma caused by related-traffic accident
associated with alcohol abused.
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