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BỆNH ÁN TUẦN 01  
I. HÀNH CHÍNH 

─ Họ tên  : NGUYỄN VĂN S.     Giới tính : Nam  NĂM SINH: 1950 (66 tuổi) 

─ Dân tộc : Kinh        

─ Nghề nghiệp : nghỉ hưu (không ghi nhận được nghề nghiệp trước đây) 

─ Phòng : 4.19   Khoa : Ngoai tổng quát 

─ Địa chỉ  : quận 10 

─ Ngày nhập viện   : 31/12/2015 

─ Ngày làm bệnh án  : 06/01/2016 

II. LÝ DO NHẬP VIỆN : đau thượng vị và hạ sườn phải  

III. BỆNH SỬ 

 Cách nhập viện 1 tháng, bệnh nhân thấy mình vàng da, vàng mắt, không thấy đau, không sốt, nước tiểu 

sậm màu, phân bạc màu, ngứa nhiều. Bệnh nhân ăn uống kém, chưa thấy giảm cân , hay thấy đầy bụng. 

10 ngày trước nhập viện, bệnh nhân thấy đau âm ỉ liên tục vùng thượng vị và hạ sườn Phải. Đau không 

lan, không sốt, không tư thế giảm đau. Bệnh nhân thấy đau tăng, vàng da không giảm => nhập viện 115 

 Tình trạng lúc nhập viện:  

 Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Da vàng. 

 Sinh hiệu: 

 Mạch: 76 lần/ phút 

 Nhiệt độ: 37°C 

 Huyết áp: 100/70 mmHg 

 Nhịp thở: 20 lần/phút 

 Cân nặng: 61kg. Chiều cao: 1.60m 

IV. TIỀN CĂN 

1. Bản thân 

a. Nội khoa  : chưa ghi nhận bệnh lý  

b. Ngoại khoa  : chua ghi nhận bệnh lý mổ 

c. Dị dứng   : chưa ghi nhận tiền căn dị ứng thuốc, thức ăn 

d. Thói quen : hút thuốc lá, uống rượu không đáng kể 

2. Gia đình : chưa ghi nhận bất thường 

V. TÌNH TRẠNG LÚC NHẬP VIỆN ĐẾN LÚC KHÁM 

31/12/2015 – 03/01/2016 

Bệnh tỉnh, tiếp xúc được. Còn đau thượng vị và hạ sườn phải, ăn uống kém. Nước tiể sậm màu, phân bạc 

màu 

04/01/2016 – 06/01/2016 

Bệnh tỉnh, tiếp xúc được 

Đặt dẫn lưu đường mật qua da:  + gây tê tại chỗ 

                           + liên sườn 8 đường nách giữa 

Sau khi dặt dẫn lưu, dịch ra nhiều màu xanh đen, bệnh nhân bớt đau hâ sườn Phải 

VI. LƯỢC QUA CÁC CƠ QUAN 

1. Tai mũi họng :  

─ Nhìn mờ, không chóng mặt 



─ Không ù tai. 

─ Không chảy mũi. 

─ Không đau họng. 

2. Tim mạch : không đau ngực, không hồi hộp. 

3. Hô hấp : không ho, không khó thở  

4. Tiêu hóa : đau thượng vị, hạ sườn Phải. 

5. Niệu dục : nước tiều còn sậm màu, không tiểu khó, không tiểu buốt  

6. Thần kinh : không đau đầu, không dị cảm. 

7. Cơ xương khớp : không đau cơ, không cứng khớp 

VII. KHÁM  

1. Tổng trạng 

─ Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, niêm nhạt, da vàng. Thở không co kéo cơ hô hấp phụ, không phù. 

─ Sinh hiệu :  

 Mạch   : 77 lần/phút 

 Huyết áp  : 110/70 mmHg. 

 Nhịp thở : 20 lần/phút 

 Nhiệt độ : 37°C 

 Chiều cao : 160 cm, Cân nặng : 61 kg  

─ Hạch ngoại vi không sờ chạm. 

─ Không có tĩnh mạch cổ nổi, tư thế Fowler. 

2. Đầu - mặt - cổ 

─ Đầu không dị dạng, không u bướu. 

─ Niêm mạc mắt nhạt, kết mạc mắt vàng, không xuất huyết, không sụp mi. 

─ Tai không rỉ dịch. 

─ Cánh mũi không phập phồng. 

─ Lưỡi sạch, không mất gai lưỡi, môi không khô. 

─ Tuyến giáp không to, khí quản không lệch. 

3. Ngực 

─ Lồng ngực cân đối, khoang liên sườn dãn, không có dấu sao mạch, không tuần hoàn bàng hệ, 

không sẹo mổ cũ, di động đều theo nhịp thở, không co kéo cơ hô hấp phụ. 

─ Không có điểm đau thành ngực. 

─ Phổi : gõ trong đều 2 bên, rung thanh đều 2 bên, rì rào phế nang êm dịu 2 phế trường, không rale. 

─ Tim :  

    Mỏm tim ở liên sườn V đường trung đòn (T), diện đập mỏm tim 1x4 cm, không rung miu, Hazer (-). 

    Nhịp tim đều 76 lần/ phút, T1, T2 đều rõ, không âm thổi, không tiếng cọ màng ngoài tim. 

4. Bụng 

─ Bụng cân đối, không tuần hoàn bàng hệ, không dấu sao mạch, di động đều theo nhịp thở.  

─ Nhu động ruột : 3 lần/phút, âm sắc vừa dịu. Không âm thổi động mạch chủ bụng, động mạch thận, 

động mạch chậu. 

─ Gõ đục vùng thấp (-).  

─ Lách không sờ chạm. 

─ Chạm thận (-), bập bềnh thận (-), cầu bàng quang (-). Không điểm đau niệu quản trên, giữa 2 bên. 

 Khám ống dẫn lưu:  

   + Chân ống dẫn lưu kín, không chảy dịch. Vùng da xung quanh ống không viêm, nóng. 

   + Dịch chảy ra màu xanh đen, không thấy cặn (khoảng 200mml/24h) 

5. Tứ chi - cột sống 



─ Vai không xệ, cột sống không gù vẹo. 

─ Tứ chi : không loét, không phù, không đau khớp. Móng không sọc, không tím đầu móng. Không 

cứng khớp  

─ Mạch máu :  

 Hệ động mạch : bắt rõ động mạch 2 chi, đều, nhịp 75 lần/phút. 

 Hệ tĩnh mạch : không thấy giãn tĩnh mạch nông hai bên. 

6. Thần kinh : định hướng không gian, thời gian tốt. 

7. Thăm khám hậu môn - trực tràng 

VIII. TÓM TẮT BỆNH ÁN 

a. Bệnh nhân nam, 66 tuổi, nhập viện vì đau thượng vị và hạ sườn phải.  

b. Tiền căn :chưa ghi nhận bất thường  

c. TCCN:    Đau thượng vị và hạ sườn phải 

          Ăn uống kém 

d. TCTT:     Vàng da, dịch dẫn lưu xanh đen lượng nhiều 

           Không sốt 

IX. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Bệnh 01 tháng 

 Hội chứng vàng da tắc mật 

 Đau âm ỉ thượng vị và hạ sườn phải 

 Ăn uống kém 

X. CHẨN ĐOÁN SƠ BỘ 

 Δ: Viêm ống dẫn mật 

XI. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

1. Viêm gan mạn 

2. Tắc mật do sỏi 

3. Viêm gan cấp  

4. U đầu tụy 

5. Do ký sinh trùng 

XII. BIỆN LUẬN LÂM SÀNG 

Bệnh nhân có bệnh cảnh tắc mật nên chủ yếu tìm các nguyên nhân gây tắc mật 

o Sỏi: ít nghỉ do đau khởi phát sau vàng da 

o Viêm gan mạn:  

   + do rượu: ít nghĩ 

   + do virut: -  B: bệnh nhân chưa từng trải qua các đợt bệnh cành viêm gan cấp nên ít nghĩ 

-  C: chưa thể loại trừ cần làm thêm cận lâm sàng 

o Viêm gan cấp: 

   + do rượu, thuốc: ít nghĩ 

   + do virut: chưa thể loại trừ cần thêm cận lâm sàng 

o U đầu tụy: bệnh chỉ khoảng 01 tháng nên ít nghĩ, cần thêm cận lâm sàng 

o Do ký sinh trùng:  

   + giun chui ống mật: đau khởi phát sau nên ít nghĩ 

   + trứng sán: cần thêm cận lâm sàn 

o Viêm ống dẫn mật:    

   + do nhiễm trùng: chưa thấy hội chứng nhiễm trùng trên bệnh nhân 

   + do u: vàng da xảy ra trước, sau kèm đau âm ỉ liên tục nên nghĩ nhiều có vật cản cố định 



trên đường dẫn mật. Bệnh không kèm sốt, dấu nhiễm trùng nên khối chèn này phải xuất hiện 

từ từ, từ trong đường mật. => nghĩ nhiều khối u ngay trong đường mật 

 

XIII. ĐỀ NGHỊ CẬN LÂM SÀNG 

1. Xét nghiệm: Công thức máu, ion đồ, AST, ALT, ure/máu, creatinin/máu, AntiHCV, HBsAg, Bilirubin, 

Tổng phân tích nước tiểu 

2. Hình ảnh: siêu âm bụng, nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), chụp đường mật xuyên gan qua da 

(PTC), CT-Scan ổ bụng 

XIV. KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG 

 

WBC 6,5  

 

Bilirubin toàn phần 397.6 3,4 - 17,1mol/L. 

Bilirubin trực tiếp 317 0 - 7mol/L 

Bilirubin gián tiếp 80.6 1 - 17mol/L. 

AST 101 < 40 U/l 

ALT 116 < 40 U/l 

 

Siêu âm: giãn đường mật trong ngoài gan d#17mm, giãn ống tụy chính d#7mm 

 

XV. BIỆN LUẬN CẬN LÂM SÀNG 

1. Siêu âm không thấy sỏi, giun, giãn cả ống tụy chính => vị trí tắc từ ống mật chung trở xuống 

2. AST, ALT tăng nhưng không quá cao => loại trường hợp viêm gan cấp 

3. Bilirubin TT/ bilirubin TP = 80% => nghĩ nhiều nguyên nhân ngoài gan 

4. WBC không tăng => loại trường hợp nhiễm trùng 

XVI. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH 

Δ: Viêm ống dẫn mật do u 

 


