
BỆNH ÁN HỘI CHẨN

Chủ trì: PGS.Trần Hữu Bình

Chuẩn bị: Nội trú 39



HÀNH CHÍNH

• Họ và tên : TRƯƠNG THỊ Đ

• Giới: nữ Tuổi: 30

• Nghề nghiệp: Giáo viên mầm non

• Dân tộc: Kinh

• Tôn giáo: không

• Địa chỉ: Lục Ngạn- Bắc Giang

• Cung cấp thông tin: bố đẻ

• Độ tin cậy: trung bình vì BN đi lấy chồng ở riêng,
không thường xuyên liên lạc.

• Vào viện: 02/02/2017

• Liên hệ: bố Trương Văn P



HỎI BỆNH

• Lý do vào viện: có hành vi muốn tự sát



BỆNH SỬ

Theo lời kể của bệnh nhân và bố

Bệnh nhân là con thứ 1/5 trong gia đình. Quá trình
mẹ mang thai không mắc bệnh lý gì, đẻ thường, đẻ
ra khóc ngay. Tâm thần, vận động phát triển bình
thường bằng các bạn cùng trang lứa.

Bệnh nhân học xong cấp 3, đi học trường cao đẳng
mẫu giáo mầm non 3 năm. Sau đó BN đi dạy mẫu
giáo từ đó đến nay. Công việc của BN không có áp lực
gì



BỆNH SỬ

• Bệnh nhân lập gia đình năm 27 tuổi, hiện có hai
con, con lớn 3 tuổi, và con thứ hai 11 tháng.
Bệnh nhân và chồng ở riêng, cách nhà bố mẹ đẻ
5 km, BN cũng ít gặp bố mẹ. BN kể chồng không
tâm lý, ít quan tâm BN. Kinh tế gia đình tạm đủ
ăn. BN xây nhà xong 3 năm, nhưng hiện tại vẫn
còn nợ khoảng vài chục triệu.

• Tính cách BN được đánh giá: là người vui vẻ, hòa
đồng



BỆNH SỬ

• Theo lời BN kể, BN có thím lấy đất đai của BN. Cách vào
viện 10 tháng, BN cho rằng bị thím cho uống thuốc
độc, theo BN thuốc này phải sau vài tháng mới gây
độc. Cách vào viện 8 tháng, BN có biểu hiện buồn
chán, hay ngồi khóc, suy nghĩ bi quan, cảm thấy mệt
mỏi nhất là buổi sáng, đêm ngủ ít, chóng mặt, thỉnh
thoảng có bồn chồn, BN ít chăm sóc con cái. Bệnh nhân
cho rằng vì mình trúng độc nên bây giờ mới có triệu
chứng. Sau BN được đưa đi khám và điều trị tại bệnh
viện tỉnh Bắc Giang, với chẩn đoán Trầm cảm sau sinh,
sau 1 tháng, BN dùng thêm 1 tháng thuốc thì bỏ.



BỆNH SỬ

• Bệnh nhân dùng thuốc ở bệnh viện Bắc Giang
cảm thấy rất bồn chồn, bồn chồn hơn trước, 
luôn phải vận động, đi lại thường xuyên, đêm
không ngủ được, ăn uống kém. BN không còn
sợ người khác hại mình



BỆNH SỬ

• Sau BN phải nhập viện lần thứ hai ở bv Bắc Giang. BN
có biểu hiện lo lắng, sợ hãi, không rõ lý do sợ hãi là gì,
lo lắng xảy ra tự nhiên, có kèm theo hồi hộp đánh
trống ngực, run tay chân. BN vào viện nhìn thấy một
BN khác có những vết cứa trên tay. Từ đó BN luôn sợ
chết, có lúc lại lo sợ mình không kiểm soát sẽ cầm dao
gây hại người khác, kèm theo đứng ngồi không yên,
luôn phải đi lại, vận động tay chân. BN muốn chăm sóc
con nhưng không làm được. Hình ảnh dao và vết cứa
hay hiện trong suy nghĩ của BN.



BỆNH SỬ

• BN được điều trị ngoại trú tại bệnh viện tâm thần Trung
Ương I, được duy trì 10 ngày Risperidone 1mg,
Valproate 400mg, Olmed 20mg, các triệu chứng giảm ít.
Bệnh nhân vẫn còn lo sợ, sợ chết, có lúc lại sợ mình
cầm dao tự sát hay đâm người khác. BN phải cất dao
giấu kín và khóa cửa lại. BN ít giao tiếp với mọi người
xung quanh, phải nghỉ việc làm. BN không ngủ được, ăn
uống kém, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sợ bệnh không
đỡ, rất dễ khóc, Bn không đủ tự tin để chăm sóc con, sợ
mình có hành vi xấu với con. BN có lúc lại suy nghĩ mình
có tội lỗi với mọi người xung quanh, nên cầm dao và
cầm dây thừng để tự sátVSKTT



Tiền sử

Bệnh nhân:

- Tiền sử sản, nhi bình thường.

- Quá trình phát triển thể chất, tâm thần,
vận động bình thường.

- Không có tiền sử mắc bệnh nội – ngoại
khoa mạn tính

- Không có tiền sử dùng chất.

- Không có tiền sử bệnh lý nội khoa

- Tính cách: hòa đồng, vui vẻ.

Gia đình: họ hàng 3 đời không có ai mắc rối
loạn tâm thần,thần kinh



KHÁM BỆNH



Tâm thần

• Biểu hiện chung:

thể trạng gầy,

ăn mặc gọn gàng

Hợp tác hỏi bệnh tốt

• Ý thức: Định hướng bản thân, xung quanh, thời gian, không gian đúng

• Tri giác: khai thác chưa thấy ảo giác, ảo tưởng

• Tư duy:    Hình thức: nhịp vừa, liên quan

Nội dung: Hay nghĩ đến dao, có lúc muốn chết,  

HT tự buộc tội:                                      

Cảm xúc:      + lo lắng những chủ đề mơ hồ, có đôi lúc cảm thấy bất an, bồn
chồn, lo sợ chết. 

+ Khí sắc trầm, buồn chán.

• Hoạt động có ý chí:

+ HĐ có ý chí: giảm các hoạt động nghề nghiệp, xã hội

Có lúc cầm dao, cầm dây thừng muốn tự sát

+ Hoạt động bản năng: ăn uống, ngủ, tình dục giảm.



• Chú ý: tập trung chú ý, duy trì chú ý, phân phối và
di chuyển chú ý bình thường.

• Trí nhớ: bình thường, trí nhớ gần và xa bình
thường

• Trí tuệ: khả năng suy đoán bình thường.



Khám cơ thể

• BN tỉnh thể trạng trung bình
• Da niêm mạc hồng không phù không XHDD
• M 86l/1’ HA 100/60mmHg nhiệt độ 37độ C
• Thần kinh: không có liệt khu trú,

không có hội chứng não-màng não
• Tim mạch: nhịp đều không tiếng thổi bệnh lý
• Hô hấp: không khó thở, RRPN rõ, không ran
• Bụng mềm, không trướng, gan, lách không sờ thấy
• Thận tiết niệu: Chạm thận, bập bềnh thận âm tính.

Không có điểm đau niệu quản
• Các cơ quan khác:



Tóm tắt bệnh án

• BN nữ 30 tuổi vào viện vì có hành vi muốn tự sát.
Bệnh biểu hiện khoảng 8 tháng nay, qua hỏi và khám
phát hiện hội chứng và triệu chứng sau:

- Hội chứng trầm cảm

- TD Hoang tưởng tự buộc tội

- Hành vi cầm dao, dây thừng muốn tự sát.

- stress (+-)

- Tính cách: vui vẻ, hòa đồng

- Tiền sử: không mắc bệnh lý gì đặc biệt



XÉT NGHIỆM

• HC 4.71 T/L

• BC  9.5 G/L

• TC   272 G/L

Ure 4.9 mmol/l

Creatinin 62     

GOT/GPT      24/12 
Na   140    mmol/l

K      4.0       mmol/l

Cl 100      mmol/l



• BECK  38     trầm cảm nặng

• ZUNG  49   lo âu mức độ vừa

• MMPI



CHẨN ĐOÁN

• Chẩn đoán tại bệnh phòng: RL trầm cảm tái
diễn hiện giai đoạn nặng có loạn thần có toan
tự sát. 



ĐIỀU TRỊ
• Ngày đầu: Zoloft 50 mg        x 2 viên uống tối

Haloperidol 5mg x 1 ống tối

Diazepam  10mg  x 2 ống

• 4 ngày tiếp: Zoloft 50 mg         x 4 viên uống tối

Haloperidol 5mg x 2 ống tối

Diazepam  10mg  x 2 ống

3 ngày tiếp:    Zoloft 50mg        x 4 viên

olanxol 10 mg    x 1 viên tối

Seduxen 5mg     x 2 viên



• Hiện tại bệnh nhân ngủ được, ăn uống tốt hơn.

• BN có đỡ sợ chết, còn sợ dao, vẫn không tự tin, 
còn sợ mình không kiểm soát cầm dao gây hại
người khác.

• Lo lắng có giảm nhưng vẫn còn.


