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Châu Nữ -

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam vừa điều trị thành công 2 trường hợp
bệnh khá hiếm gặp trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bác sĩ Trần Văn Thành - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - lồng ngực BVĐK Quảng Nam cho biết,
đơn vị vừa cấp cứu thành công ca bệnh khá hy hữu, đó là bệnh nhân Nguyễn Tấn T. (47 tuổi,
quê Tam Xuân, Núi Thành) bị tai nạn vùng ngực, được một cơ sở tư nhân khám và bán thuốc.
Bốn ngày sau, bệnh nhân đau ngực, khó thở nên tiếp tục đến cơ sở tư nhân này điều trị và
được đặt dẫn lưu ngực. Sau đó bị ra nhiều máu, bệnh nhân được chuyển đến BVĐK Quảng
Nam.

Lượng máu qua dẫn lưu ngực gần 3 lít, bệnh nhân bị choáng mất máu kèm suy hô hấp. Ê kíp
trực xét nghiệm, truyền máu cấp cứu và hội chẩn mổ khẩn nội soi ngực lấy ra gần 2 lít máu
loãng và máu đông, khâu cầm máu mạch máu nuôi cơ hoành trái đang chảy. Sau mổ 5 ngày,
bệnh nhân xuất viện.

Mới đây, bệnh nhân Nguyễn Văn L. (61 tuổi, ở An Phú, Tam Kỳ, bị tăng huyết áp điều trị nội
khoa đã 7 năm) đến khám tại BVĐK Quảng Nam do bị đau bụng. Qua siêu âm, bệnh nhân
được phát hiện u tuyến thượng thận và nhập viện điều trị với chẩn đoán u tuyến thượng thận
trái biến chứng tăng huyết áp, khối u kích lớn 4cm.

Bệnh nhân được hội chẩn phẫu thuật chương trình cắt u tuyến thượng thận nội soi qua ngã phúc
mạc. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát và kiểm soát huyết áp bằng
thuốc hạ huyết áp qua bơm tiêm điện. Sau hơn 150 phút phẫu thuật nội soi, khối u đã được lấy
ra ngoài, và sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đi lại, ăn uống bình thường. Đặc biệt huyết áp
dao động trong khoảng 130/80mmHg, không dùng thuốc hạ huyết áp hằng ngày như trước đây.

Qua các trường hợp như nêu trên, BVĐK Quảng Nam khuyến cáo bệnh nhân đến khám và điều
trị tại các cơ sở chuyên khoa sâu để được điều trị kịp thời, bởi trong giai đoạn dịch bệnh
Covid-19, bệnh nhân thường ngại đi khám.
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Nguồn: https://baoquangnam.vn/y-te/benh-vien-da-khoa-quang-nam-cap-cuu-va-dieu-tri-2-truo
ng-hop-benh-hiem-gap-115502.html
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