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Case report :



Bệnh án

- Trần V.H., sn 1991, nam, Bình phước, 0377xxxxxx

- Nghề nghiệp: tự do

- Tiền căn : + Bản thân: có rượu bia thuốc lá---đã điều trị viêm gan cách 2 năm

+ Gia đình : không

- Khám bệnh: ngày 14/6/2022 với lý do: khó tiêu, chướng bụng

- Bệnh sử: Cách 3,4 ngày trước, bn cảm thấy mệt mỏi, nóng người, sốt không

rõ ràng, ăn khó tiêu, chướng bụng, khó ngủ ---- đến Medic ktra tổng quát.

- Tình trạng lúc khám : 

+  Bn tỉnh, tiếp xúc tốt, gầy, da niêm hồng, HA=90/60 mmHg, M=114 l /p.      

T=37 độ

+  Bụng mềm, hơi căng, không điểm đau khu trú































Bàn luận

- BN: VGSV B(-) C(-), viêm gan, không xơ gan mà có dịch ổ  

bụng, dịch màng phổi  -----do đâu ???

- Công thức máu: tiểu cầu giảm ------xn thêm về SXH (+)

* Sốt: 3 ngày trước: có thể sốt , giờ hết sốt, nên bn không lưu  

ý. T/ trạng sốt không rõ ràng, không liên tục.

* Độ tuổi : người lớn, ít được lưu ý, thường nghĩ rằng chỉ xảy 
ra ở trẻ nhỏ, mặc dù đã được cảnh báo, và đã có những ca tử 
vong xảy ra ở người lớn.

* Triệu chứng: người lớn , ngoài sốt thì b/hiện về đường tiêu 
hóa nhiều hơn

* Men gan tăng cao: thường AST > ALT





Kết luận:

- Dịch ổ bụng (+) : có nhiều nguyên nhân: xơ gan,    

thận, suy tim, ung thư ...

- Bệnh cảnh SXH thường đa dạng, có khi không

điển hình , không rõ ràng, cần phải kết hợp

LS+CLS.

- Cho đến hiện tại , SXH vẫn là bệnh đáng lưu ý,    

không được chủ quan , xem nhẹ.



Cám ơn sự chú ý lắng nghe !


