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Case 1. u bàng quang 

• Bệnh nhân , nam ,   61 tuổi . ID 5268315 

• Địa chỉ : hoài phú hoài nhơn  Bình Định 

• Khám :7/1/2019 

• Tiểu máu 

• Bệnh khoảng 3 tháng, người bệnh đi tiểu 
nhiều lần , ít nước tiểu, tiểu máu, kèm đau 
dưới rốn, không sốt, có  điều trị Bác sĩ tư ở địa 
phương , không rõ chẩn đoán và thuốc đã sử 
dụng, nhưng không giảm -> khám  niệu 

 



Tiền căn 

• Không bệnh gì trước đó 



Chỉ định cận lâm sàng  

• Xét nghiệm : 

• Siêu âm bụng  



Siêu âm  
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Kết quả xét nghiệm  



Kết quả  khám 



Toa thuốc 



Hỏi lại  

• Người nhà bệnh nhân khai, đã khám ở bệnh 
viện bình dân, có nội soi sinh thiết ,chẩn đoán 
k bàng quang, nhưng muốn đến medic kiểm 
tra lại 

• sau khi khám medic thì bệnh nhân trở lại bệnh 
viện bình dân , hóa trị được 2 toa thì tử vong 



Case 2. u miệng nối niệu quản bàng 
quang phải 

• Bệnh nhân :   nam  ,  55 tuổi  ID 5283139 

• Địa chỉ : Đông Hà Đức Linh Bình Thuận 

• Khám 18/1/2019 

• Đến khám : vì đau hông lưng phải 

• Bệnh khoảng 1 tháng, bệnh nhân bị đau quặn  
hông lưng phải,không sốt , tiểu  nhiều lần , có 
tự mua thuốc thuốc uống ( không rõ ) nhưng 
không giảm-> khám niệu 



Tiền căn 

• Chưa ghi nhận bệnh gì 



Chỉ định cận lâm sàng  

• Xét nghiệm 

• Siêu âm bụng, siêu âm trus 



Siêu âm 
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Siêu âm TRUS 
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Chỉ định thêm CT bụng  

 



Kết quả CT 



Xét nghiệm 



Kết quả các phần khám  
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