
K dạ dày

Bs. Tôn Nữ Sao Mai

Pk. Tiêu hóa

Ca lâm sàng:



I. Bệnh án:

1- Hành chánh:

Bệnh nhân: Nguyễn Thị B., Nữ, 1981

Địa chỉ: … An Phú, An Giang

2- Lý do khám bệnh:  Đau thượng vị



3- Bệnh sử: 

1 tháng, đau thượng vị sau ăn, không nôn, cầu bình thường.

Sụt ký không rõ

4- Tiền căn: 

Chưa có tiền căn bệnh lý gì lạ

Sinh thường 12 tháng, không cho con bú



5- Khám:

Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt

Huyết áp: 95/64 mmHg, Mạch: 71 lần/ph

Tổng trạng trung bình

Da niêm hồng

Bụng mềm, không vết mổ cũ



6- Chỉ định CLS: 

- ECG

- Siêu âm bụng

- Xét nghiệm

- Nội soi dạ dày















• Hội chẩn BS nội soi để sinh thiết

• MSCT vùng Bụng, bệnh nhân không có điều kiện làm



• Bệnh nhân yêu cầu cấp toa (vì con nhỏ đang bệnh)  Toa 5 ngày



• Bệnh nhân trở lại phòng khám tiêu hóa sau 9 ngày

• Khai hết đau thượng vị sau ăn

• Chỉ định Nội soi dạ dày + sinh thiết







7- Chẩn đoán:    K dạ dày

 Chuyển Bv. Bình dân



II. Kết luận:

• BS lâm sàng cần hội chẩn BS cận lâm sàng, trao đổi Ý kiến của mình

• Cần chú ý K dạ dày giai đoạn sớm trong các tổn thương:

Lồi dang polyp, bề mặt trợt hoặc chảy máu

Lần sần dạng nốt nhỏ , mủn bở, bờ tổn thương có thể thấy xuất

tiết hoặc chảy máu



Tài liệu tham khảo

• Hoon Jai Chun. Nội soi tiêu hóa lâm sàng. Nhà xuất bản y học 2019.

• Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tiêu hóa. Nhà
xuất bản y học 2014



Tết Nhâm Dần, 
Kính chúc quý Thầy Cô,
các anh chị và gia đình: 

Sức khỏe, 
Niềm vui

và Vạn sự như ý!


