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Lời mở đầu cho lần in thứ nhất 
Quyển sách Chỉnh Hình Nhi Thực Hành được viết ra để làm cho việc 
học chỉnh hình nhi trở nên hữu hiệu và lý thú hơn. Quyển sách này cung 
cấp các thông tin căn bản, các tài liệu tham khảo và các địa chỉ email 
của các chuyên gia. Tôi dùng kỹ thuật vi tính văn phòng để soạn thảo, 
thiết kế và minh họa để tạo ra một quyển sách nhiều minh họa chi tiết. 
Để bảo đảm tính chính xác và trong sáng, mỗi chương sách được hiệu 
đính lại bởi ít nhất là hai chuyên gia. Các chuyên gia là các nhà chuyên 
môn được công nhận. Các đặc điểm của quyển sách được liệt kê dưới 
đây. Xin vui lòng đọc phần Hướng dẫn độc giả. 2001

Các đặc điểm của quyển sách này

 • Được dành cho các bs chỉnh hình tổng quát và các bs nội trú
 • Cung cấp các thông tin căn bản về chỉnh hình nhi
 • 37 chuyên gia tham gia hiệu đính nội dung và nhận tư vấn qua email
 • Cung cấp các tài liệu tham khảo mới
 • Trình bày gọn, hiệu quả với hơn 400 trang & 2500 hình ảnh
 • Thực tế, làm thế nào để đề cập chi tiết các vấn đề phổ biến
 • Các cách xử trí luôn hướng về trẻ một cách toàn diện
 • Cách xử trí mang tính chính thống – an toàn và đã được chứng minh 
 • Các cách xử trí mang tính cập nhật 
 • Chấn thương và các thủ thuật được trình bày chi tiết tối đa
 • Bổ túc các sơ đồ vào các hướng dẫn điều trị

Lynn Staheli
e-mail: 

staheli@u.
washington.edu

Michelle Gutierrez  
Phụ tá trình bày và in ấn

Lời mở đầu cho lần in thứ hai 
Đây là lần in thứ hai của quyển sách Chỉnh Hình Nhi Thực Hành - 
Practice of Pediatric Orthopedics (PPO) với mục đích là củng cố sức 
mạnh của lần in thứ nhất. Các mục tiêu vẫn là như cũ: cung cấp các kiến 
thức thiết yếu trong chuyên khoa này một cách nhanh chóng và hiệu quả. 
Giống như lần in đầu tiên,  tôi thiết kế, viết và minh họa quyển sách với 
kỹ thuật xuất bản máy tính để tạo ra cuốn sách nhiều minh họa, nhiều màu 
sắc và nhiều người mua được. 

Lần in này được nhiều tác giả hỗ trợ mạnh mẽ. Mỗi tác giả là một 
chuyên gia trong lĩnh vực của mình và đã đóng góp rất nhiều để cải thiện 
các nội dung mình trình bày. 

Các quyên góp ủng hộ lần in này sẽ được trao cho Tổ chức Global-
HELP để cung cấp miễn phí các tài liệu chăm sóc sức khỏe cho các nước 
đang phát triển.

Sau đây là các điểm mới và hướng dẫn dành cho người đọc:
Các điểm mới 

• Các đồng tác giả đóng góp và biên tập các nội dung 
• Cập nhật và mở rộng phần chữ 
• Thêm nhiều hình minh họa
• Cập nhật và cải tiến các minh họa 
• Củng cố các thảo luận theo chủ đề và các kỹ thuật thực hành 
• Tách rời và mở rộng Chương Bàn Tay và Chương Chi Trên 
• Tên của các mục được ghi vào cuối trang để dễ tìm 
• Dàn trang để xuất bản với Adobe InDesign
• Hướng đến nhiều đối tượng độc giả như bác sĩ chấn thương chỉnh 
hình tổng quát, nội trú, điều dưỡng, vật lý trị liệu và sinh viên y khoa  

Hướng dẫn dành cho người đọc

• Chú thích minh họa trong bài viết: con số đặt trong [ngoặc vuông] 
• Hướng dẫn tham khảo cụ thể bằng số trang rồi chữ cái, ví dụ 121C 
(trang 121, minh họa C) 
• Thứ tự các hình minh họa có thể gián đoạn do giới hạn dàn trang
• Nền của thông tin có nhiều màu:
   Bảng: màu beige
   Hình vẽ: xanh da trời
    Các kỹ thuật: xanh lá 
   Sơ đồ: xám nhạt 
• Các hội chứng được xếp theo thứ tự bảng chữ cái 
• Nếu phát hiện lỗi hoặc có đề nghị gì, xin gửi cho tôi theo email:  
    staheli@u.washington.edu

Lời cảm ơn

• Trợ giúp đồ họa: Michelle Gutierrez
• Biên tập chữ: Sandra Rush
• Tư vấn kỹ thuật: Jeff McCord và Stephen Laskevitch
• Nhóm LWW: Robert Hurley, Charlene Squibb và Sharon Zinner
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Care has been taken to confirm the accuracy of the information presented and to describe generally accepted practices. 
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of the information in this book and make no warranty, expressed or implied, with respect to the currency, completeness, or 
accuracy of the contents of the publication. Application of this information in a particular situation remains the professional 
responsibility of the practitioner.

The authors and publisher have exerted every effort to ensure that drug selection and dosage set forth in this text are in 
accordance with current recommendations and practice at the time of publication. However, in view of ongoing research, 
changes in government regulations, and the constant flow of information relating to drug therapy and drug reactions, the 
reader is urged to check the package insert for each drug for any change in indications and dosage and for added warnings 
and precautions. This is particularly important when the recommended agent is a new or infrequently employed drug.

Some drugs and medical devices presented in this publication have Food and Drug Administration (FDA) clearance for 
limited use in restricted research settings. It is the responsibility of the health care provider to ascertain the FDA status of 
each drug or device planned for use in their clinical practice. 
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