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CHÂU NỮ - Báo Quang Nam Online

(QNO) - Bác sĩ Dương Quốc Trung - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa
Quảng Nam thông tin, trong dịp Tết Tân Sửu, bệnh viện phẫu thuật cấp cứu thành công
một trường hợp tắc ruột do thoát vị bẹn nghẹt khi đang cách ly.

Theo đó, bệnh nhân nam 29 tuổi về từ TP.Hồ Chí Minh thuộc diện F2, được cách ly tại Khoa Y
học nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam từ ngày 11.2 (30 tháng Chạp). Ngày 13.2 (mùng 2
tết) bệnh nhân xuất hiện cơn đau bụng, nôn mửa nhiều lần, bí trung đại tiện.

Ghi nhận đây là trường hợp tắc ruột do thoát vị bẹn nghẹt cần phải phẫu thuật cấp cứu, nếu
chậm trễ có nguy cơ hoại tử ruột và có thể đe dọa đến tính mạng, ngay lập tức bệnh nhân được
hội chẩn toàn viện, tiến hành phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy trình phòng chống dịch
Covid-19.
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Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân bị tắc ruột khi đang cách ly. Ảnh: D.Q.T

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đưa về khu cách ly tiếp tục điều trị, đến nay đã ổn định và
chuẩn bị xuất viện vào tuần tới.

Từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thu dung điều trị
cấp cứu 625 bệnh nhân, phẫu thuật cấp cứu thành công 119 trường hợp. Tất cả bệnh nhân nội
trú đều được phục vụ suất ăn tại giường, thực hiện nghiêm quy định 5K tại tất cả khoa phòng.

Nguồn: http://baoquangnam.vn/y-te/cap-cuu-mot-truong-hop-bi-tac-ruot-khi-dang-cach-ly-108
786.html
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