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CHÂU NỮ - QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) - Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam phẫu thuật cấp cứu một bệnh nhi bằng
phương pháp nội soi ổ bụng và tìm thấy lỗ thủng ở túi thừa của ruột non, kèm 1 con giun
đũa dài 25cm còn sống.

Bệnh nhân Hồ Văn H. (13 tuổi, thường trú tại huyện Bắc Trà My) nhập Bệnh viện Đa khoa
Quảng Nam với triệu chứng bụng chướng, đau dữ dội, kèm nôn mửa, sốt cao.

Qua thăm khám, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiêu hóa của bệnh viện phát hiện bệnh nhi bị
viêm phúc mạc toàn thể. Sau đó bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp nội soi ổ
bụng.

Trong quá trình phẫu thuật kéo dài 120 phút, ê-kip tìm thấy lỗ thủng ở túi thừa của ruột non kèm
1 con giun đũa dài 25cm còn sống. Sau khi gắp giun khỏi bụng bệnh nhi, ê-kip cắt đoạn ruột
non có túi thừa và tái lập lưu thông ruột non. Quá trình hậu phẫu diễn tiến thuận lợi, bệnh nhi
được uống thuốc xổ giun và xuất viện sau phẫu thuật một tuần.

Bác sĩ Dương Quốc Trung - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho
biết, trường hợp viêm thủng túi thừa của ruột non không quá xa lạ trong y khoa. Tuy nhiên việc
ký sinh trùng đường ruột chui qua khỏi thành ruột vào trong ổ bụng khá hiếm gặp.

Ngoài trường hợp nêu trên, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cũng tiếp nhận nhiều trường hợp
tắc ruột do búi giun đũa, giun đũa chui ống mật, nhất là trẻ em sống ở miền núi, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo, thường xuyên tẩy giun định kỳ mỗi 6 tháng cho trẻ và các thành
viên trong gia đình cùng thời điểm để tránh lây nhiễm trứng giun; đồng thời vệ sinh cá nhân
sạch sẽ, ăn chín uống sôi, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch không bị nhiễm trứng giun để
không bị nhiễm giun sán...
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Nguồn http://baoquangnam.vn/y-te/giun-dua-dai-25cm-chui-vao-o-bung-qua-lo-thung-tui-thuaruot-non-o-tre-em-109066.html
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