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I. HÀNH CHÍNH

• Họ và tên: QUÁCH VĂN Đ Nam, 29 tuổi

• Nghề nghiệp: Cắt tóc

• Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

• Trình độ học vấn: 9/12

• Địa chỉ:

• Người cung cấp thông tin: 

• - BN: độ tin cậy cao, vì bệnh nhân tỉnh táo, hợp tác kể bệnh.

• - Bố BN: độ tin cậy cao, sống cùng và quan tâm, theo dõi sát tình trạng
bệnh của bệnh nhân từ lúc khởi phát bệnh đến nay.

• Liên hệ: Bố: Quách Văn H SĐT: 0369129***

• Vào viện: 3/2022 Vào viện lần thứ: 3

• Giường số M5 Viện Sức khỏe tâm thần

• Ngày làm bệnh án: /04/2022



II. CHUYÊN MÔN

1. Lí do vào viện

Mất ngủ, cho rằng có người hãm hại mình



2. Bệnh sử

Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà:

• BN là con thứ 1/2 trong gia đình

• Tiền sử sản nhi phát triển tâm thần vận động bình thường.

• Hoàn cảnh sống: Sống cùng bố mẹ và em kém 3 tuổi. Bố mẹ đều yêu

thương, quan tâm bệnh nhân, và trong gia đình không xảy ra mâu thuẫn gì.

Kinh tế trung bình.

• Sang chấn thơ ấu: không

• Các nét tính cách tiền bệnh lý: hay lo lắng, cầu toàn



2. Bệnh sử

• Quá trình học tập từ lớp 1 đến lớp 9, bệnh nhân đạt học lực trung bình. 

Bệnh nhân học hết lớp 9, do điều kiện gia đình nên bệnh nhân nghỉ học ở 

nhà đi làm. Bệnh nhân không có công việc ổn định, ai thuê gì thì làm nấy, 

công việc nào cũng chỉ làm được một thời gian là nghỉ. Hiện tại bệnh nhân

đang làm thợ cắt tóc ở nhà.

• Bệnh nhân chưa lập gia đình, hiện đang sống cùng với bố mẹ và em trai.

• Cách đây 3 năm, bệnh nhân biểu hiện bệnh lần đầu tiên: ban đầu bệnh nhân

ngủ kém, khó vào giấc, ngủ không sâu giấc. Bệnh nhân thường xuyên than 

phiền, đau đầu, đau tức ngực, cảm giác đầy bụng, mỏi tay chân, bệnh nhân

đi khám tiêu hóa được chẩn đoán là viêm dạ dày, uống thuốc theo đơn

nhưng bệnh giảm ít, bệnh nhân vẫn than phiền các triệu chứng này. Bệnh

nhân nói vô nghĩa khong có nội dung cụ thể, có lúc cho rằng dạ dày của

mình bị hỏng.



2. Bệnh sử

• Bệnh nhân được điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần trung ương 1 không

rõ chẩn đoán, tại đây bệnh nhân được tiêm Haloperidol thì các triệu chứng

giảm. Bệnh nhân điều trị khoảng hơn 1 tháng bệnh thuyên giảm, ra viện

uống thuốc theo đơn, nhưng bệnh nhân uống thuốc không đều. Về nhà

bệnh nhân vẫn lao động sinh hoạt bình thường

• Đến đầu tháng 7/2021, bệnh nhân có biểu hiện ngủ kém, có đêm thức

trắng, bệnh nhân trở nên hưng phấn vui vẻ, nói nhiều chủ đề, cho rằng

mình có nhiều tài năng, có nhiều kế hoạch dự định lớn, bệnh nhân chi tiêu

hoang phí, mua sắm nhiều thứ không cần thiết, đi lại lộn xộn. Thấy vậy gia

đình đã nhờ người cưỡng chế đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần trung

ương 1 điều trị. Trong quá trình điều trị bệnh nhân nhiều lần bị trói cố định. 

Sau khi điều trị 1 tháng bệnh thuyên giảm ít, gia đình xin cho bệnh nhân ra

viện.



2. Bệnh sử

• Về nhà bệnh nhân không duy trì thuốc, chỉ uống các loại thuốc bắc thuốc nam.

• Bệnh nhân không còn hưng phấn nữa, thường xuyên ở trong trạng thái lo lắng

sợ hãi, bệnh nhân sợ bị trói, sợ bị người khác đến bắt đi. Ban đêm bệnh nhân

ngủ ít, trằn trọc, bồn chồn bứt rứt đi lại nhiều, nói vô nghĩa cho rằng có người

xấu hãm hại, ma tà đến bắt mình đi.

• Có lúc bệnh nhân than phiền tức ngực khó thở, mỏi tay chân, người mệt mỏi, 

không có năng lượng, không muốn làm việc gì cả, kêu buồn chán vô cớ.

• Bệnh nhân còn cho rằng chân tay như không phải của mình, mất cảm giác da 

trên cơ thể mặc dù bệnh nhân vẫn có thể phân biệt được cảm giác nóng lạnh

hoặc cảm giác đau, nhưng bệnh nhân không cho rằng đó làm cảm giác của

mình. Gia đình đưa bệnh nhân đến khám và nhập VSKTT điều trị



2. Bệnh sử

• Trong quá trình điều trị, bệnh nhân ngủ kém, lo lắng sợ hãi vô cớ, nói vô

nghĩa luôn cho rằng có người xấu hãm hại mình, cho rằng mình bị mất hết

cảm giác da ở khắp cơ thể. Bệnh nhân bồn chồn bứt rứt, đi lại lộn xộn, lười

vệ sinh cá nhân, ít giao tiếp với mọi người xung quanh



3. Tiền sử

1. Bản thân

BN không có tiền sử CTSN, viêm não, u não, động kinh

Không có tiền sử bị lạm dụng thể chất, tình dục

Không có tiền sử dùng chất

Không dị ứng, không hen phế quản

- 2. Gia đình

Họ hàng nội ngoại 3 đời không có ai mắc bệnh lý tâm thần động kinh



4. Khám tâm thần

1. Biểu hiện chung:

- Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được. 

- Đầu tóc trang phục kém gọn

2. Ý thức

- Không rối loạn các năng lực định hướng không gian,thời gian, bản thân, 
xung quanh

3. Cảm giác, tri giác

- Không khai thác thấy ảo tưởng, tri giác sai thực tại, giải thể nhân cách

4. Tư duy

- Hình thức: nhịp chậm, liên quan

- Nội dung: Hiện tại không khai thác được hoang tưởng, ám ảnh, định kiến

5. Cảm xúc:

- Bàng quan, vẻ mặt ít biểu lộ cảm xúc



4. Khám tâm thần

6. Hoạt động

- Hoạt động có ý chí: - đi lại nhiều không mục đích

- ít giao tiếp với mọi người xung quanh

- Hoạt động bản năng: ăn uống được, ngủ chưa sâu giấc

7. Chú ý

- Giảm sự tập trung, phân phối và di chuyển chú ý

8. Trí nhớ

- Không rối loạn trí nhớ gần, xa, tức thời

9. Trí tuệ:

- Không sa sút, không chậm phát triển trí tuệ.



5. Khám cơ thể

1. Toàn thân

- Thể trạng trung bình, chiều cao: 168 cm, cân nặng: 70kg  , BMI: 24.8

- Mạch: 75 lần/ phút. HA: 110/70 mmHg

- Nhịp thở: 19 lần/ phút. Nhiệt độ 36,6 độ C

- Không phù, không xuất huyết dưới da

- Tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sờ thấy

2. Khám thần kinh

- Không có dấu hiệu thần kinh khu trú

- Không rối loạn cảm giác

- Không có HC màng não, tăng áp lực nội sọ.

- Khám 12 đôi dây thần kinh sọ não chưa phát hiện bất thường



5. Khám cơ thể

3. Tim mạch

- Nhịp tim đều, tiếng tim rõ

- Không có tiếng tim bệnh lý

4. Hô hấp

- Không khó thở

- Phổi RRPN rõ, không nghe ran

5. Tiêu hóa

- Bụng mềm, gan lách không sờ thấy

- Ấn điểm thượng vị tức

6. Thận- tiết niệu

- Không có cầu bàng quang, hai thận không sờ thấy

- Không đau điểm đau niệu quản.

7. Các cơ quan khác: Chưa phát hiện bất thường



6. Xét nghiệm

1. Đã có: 

Các chỉ số CTM, SHM trong giới hạn bình thường



7. Tóm tắt

BN nam, 29 tuổi, vào viện lần thứ 3 vì lý do mất ngủ, cho rằng có người hãm hại

mình. Bệnh nhân bị bệnh khoảng 3 năm nay. Đợt này bệnh biểu hiện khoảng 6 tháng

nay. Qua hỏi bệnh và thăm khám thấy các triệu chứng và hội chứng sau:

 Hội chứng paranoid (+)

 Tính cách: hay lo lắng, cầu toàn

 Stress (+): bị cưỡng chế nhập viện và bị trói nhiều lần trong quá trình điều trị



8. Chẩn đoán

7.1. Chẩn đoán bệnh phòng

Rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm (F25.1)

7.2. Chẩn đoán phân biệt

Tâm thần phân liệt thể paranoid (F20.0)



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

1 - 14

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được

Còn nói vô nghĩa, hoang tưởng giảm

Vẻ mặt ít biểu lộ cảm xúc

Lo lắng sợ hãi vô cớ

Bồn chồn bứt rứt, đi lại lộn xộn

Luôn than phiền mất cảm giác da khắp

cơ thể

Ăn uống được

Đêm ngủ chập chờn không sâu giấc

- Risdontab 2mg x 2 viên, uống sáng

1 viên, tối 1 viên

- Daquetin 200mg x 2 viên, uống tối 2 

viên

- Depakine 500mg x 2 viên, uống

sáng 1 viên, tối 1 viên

- Asentra 50mg x 2 viên, uống sáng 2 

viên

- Diazepam 10mg x 2 ống, tiêm bắp

sáng 1 ống, tối 1 ống



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

15-17

Bệnh nhân còn than phiền nhiều

Kêu hồi hộp, tức ngực, mất cảm giác

da

Đêm ngủ kém

Bệnh nhân được dừng thuốc

Depakine 500mg, thêm thuốc

Clozapin 25mg x 4 viên/ngày

- Risdontab 2mg x 2 viên, uống sáng 1 

viên, tối 1 viên

- Daquetin 200mg x 2 viên, uống tối 2 

viên

- Clozapin 25mg x 4 viên, uống sáng 2 

viên, tối 2 viên

- Asentra 50mg x 2 viên, uống sáng 2 viên

- Diazepam 10mg x 2 ống, tiêm bắp sáng

1 ống, tối 1 ống



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

18-22

Bệnh nhân ngủ kém

Nói vô nghĩa, cho rằng các cơ quan

bộ phận của mình bị hỏng, mất hết

cảm giác da trên khắp cơ thể

Đi lại lộn xộn

Bệnh nhân đòi phải được tiêm

Haloperidol thì bệnh mới khỏi được

Dừng thuốc uống, thêm thuốc tiêm

- Haloperidol 5mg x 4 ống, tiêm bắp

sáng 2 ống, tối 2 ống

- Diazepam 10mg x 2 ống, tiếp bắp sáng

1 ống, tối 1 ống



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

23-24

Bệnh nhân mệt mỏi nhiều

Đỡ nói vô nghĩa

Đêm ngủ khá hơn

Bệnh nhân được dừng thuốc tiêm, 

thay bằng thuốc uống

- Risdontab 2mg x 3 viên, uống sáng 1 

viên, tối 2 viên

- Daquetin 200mg x 2 viên, uống tối 2 

viên

- Clozapin 25mg x 4 viên, uống sáng 2 

viên, tối 2 viên

- Seduxen 5mg x 2 viên, uống sáng 1 viên, 

tối 1 viên



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

25-27

Bệnh nhân đêm ngủ chưa sâu giấc

Bồn chồn bứt rứt, than phiền tức

ngực

Đỡ bị mất cảm giác da

Lo nghĩ nhiều

Đi lại nhiều

Bệnh nhân được thêm thuốc Asentra

- Risdontab 2mg x 3 viên, uống sáng 1 

viên, tối 2 viên

- Daquetin 200mg x 2 viên, uống tối 2 

viên

- Clozapin 25mg x 4 viên, uống sáng 2 

viên, tối 2 viên

- Asentra 50mg x 1 viên, uống sáng 1 viên

- Seduxen 5mg x 2 viên, uống sáng 1 viên, 

tối 1 viên



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

28-

Bệnh nhân đêm ngủ khá hơn

Đỡ lo lắng suy nghĩ

Đôi lúc hồi hộp trống ngực, bồn

chồn đi lại nhiều

Vẫn còn than phiền cảm giác da 

chưa trở lại bình thường

Bệnh nhân được thêm thuốc

Dorocardyl 40mg

- Risdontab 2mg x 3 viên, uống sáng 1 

viên, tối 2 viên

- Daquetin 200mg x 2 viên, uống tối 2 

viên

- Clozapin 25mg x 4 viên, uống sáng 2 

viên, tối 2 viên

- Asentra 50mg x 1 viên, uống sáng 1 viên

- Seduxen 5mg x 2 viên, uống sáng 1 viên, 

tối 1 viên

- Dorocardyl 40mg x 1 viên, uống sáng

½ viên, tối ½ viên



Xin ý kiến hội chẩn

• Phân tích triệu chứng

• Chẩn đoán xác định

• Hướng điều trị


