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I. HÀNH CHÍNH

• Họ và tên: TRẦN HOÀNG H Nam, 16 tuổi

• Nghề nghiệp: học sinh

• Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

• Trình độ học vấn: 10/12

• Địa chỉ:

• Người cung cấp thông tin: 

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

• - Bố và mẹ 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: Mẹ : Chu Thị T SĐT: 0986671***

• Vào viện: 4/2022 Vào viện lần thứ: 1

• Giường số M5 Viện Sức khỏe tâm thần

• Ngày làm bệnh án: 04/2022



II. CHUYÊN MÔN

1. Lí do vào viện

Lo lắng, buồn chán



2. Bệnh sử

Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà:

• BN là con thứ 1/1 trong gia đình.

• Tiền sử sản nhi: sinh đủ tháng, cân nặng lúc sinh: 3,6kg, sau sinh

khóc ngay, trong và sau sinh không xảy ra tai biến gì. Trong quá

trình mang thai mẹ không mắc bệnh lý gì. Quá trình phát triển tâm

thần vận động bình thường. Bệnh nhân từ nhỏ không có sang chấn

gì đặc biệt tính cách tiền bệnh lý vui vẻ hòa đồng

• Hoàn cảnh sống: Sống cùng bố mẹ, mẹ bệnh nhân làm công nhân

bố bệnh nhân làm phiên dịch làm việc gần nhà. Cả bố mẹ đều yêu

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

Kinh tế gia đình trung bình.



2. Bệnh sử

• Quá trình học tập học cấp 1 bệnh nhân thường xuyên đạt học lực 

khá, cấp 2 thường đạt học lực trung bình - khá. Bệnh nhân được bố 

mẹ nhận xét là ngoan ngoãn, sống tình cảm, chăm chỉ làm việc nhà 

giúp bố mẹ, ở trường lễ phép với thầy cô, hòa đồng với các bạn, tuy 

nhiên bệnh nhân không hào hứng nhiều với việc học tập, bố mẹ 

không đặt nặng áp lực việc học cho bệnh nhân.



2. Bệnh sử

• Bệnh biểu hiện cách vào viện khoảng 02 tháng, bệnh 
nhân ban đầu chỉ có cảm giác trằn trọc khó ngủ, dễ tỉnh 
giấc ban đêm, cảm giác mệt mỏi khó tập trung sau đó 
được người nhà đưa đi khám và điều trị ngoại trú tại 
khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai (không rõ thuốc và 
chẩn đoán) sau bệnh ổn định hơn. Sau đó xuất hiện 
nhiều ý nghĩ thôi thúc bệnh nhân đâm người khác và  
đâm bệnh nhân (bệnh nhân gọi là Xiên), nhìn thấy tòa 
nhà cao tầng các ý nghĩ thôi thúc bệnh nhân nhảy từ 
trên tòa nhà xuống hoặc khi đi qua cầu các ý nghĩ thôi 
thúc bệnh nhân nhẩy trên cầu xuống, khi vào nhà vệ 
sinh các ý nghĩ thôi thúc bệnh nhân đập đầu vào tường. 
Bệnh nhân biết những suy nghĩ đó là sai trái, cố gắng 
kiềm chế gạt bỏ các suy nghĩ đó và chưa làm theo bao 
giờ.



2. Bệnh sử

• Các ý nghĩ đó thôi thúc bệnh nhân với tần suất tăng dần, làm bệnh nhân 
liên tục trong ngày làm bệnh nhân luôn trong tình trạng căng thẳng khó 
chịu, thậm chí nửa đêm tỉnh dậy bệnh nhân nhìn thấy bố bên cạnh, các ý 
nghĩ thôi thúc bệnh nhân rút cây móc màn ở đầu giường bệnh để đâm bố. 
nhiều lúc cảm thấy buồn chán bi quan, tự ti về bản thân, cảm giác có lỗi với 
mọi người xung quanh, bệnh nhân thường có cảm giác lo lắng hồi hộp bồn 
chồn tim đập nhanh, cảm giác khó chịu khi trong đầu liên tục xuất hiện 
những ý nghĩ sai trái. Khi căng thẳng bệnh nhân thường xuất hiện tình 
trạng máy mắt, giật cơ ở các chi mà bệnh nhân không thể kiểm soát được. 
Bệnh nhân không tập trung được trong học tập và khi làm công việc hằng 
ngày và đã nhiều lần bệnh nhân than phiền với mẹ là cảm giác rất lo lắng 
sợ hãi, xin mẹ đưa bệnh nhân đi viện để chữa trị vì sợ một ngày không 
kiểm chế nổi sẽ làm việc có lỗi với bố mẹ (đâm bố mẹ). Bệnh nhân được 
mẹ đưa đi khám và điều trị ngoại trú tại VSKTT với chẩn đoán (Rối loạn 
cảm xúc hành vi khởi phát tuổi thanh thiếu niên) đơn duy trì Sertraline 50mg 
x ½ viên/ngày. Risperidone 2mg 1 viên/ ngày trong khoảng 20 ngày nhưng 
bệnh không thuyên giảm  nhập viện sức khỏe tâm thần điều trị 



2. Bệnh sử

• Hiện tại ngày thứ 20 sau khi nhập viện bệnh 

nhân tỉnh, các ý nghĩ thôi thúc bệnh nhân xuất 

hiện nhiều hơn, còn lo lắng sợ buồn chán, ăn 

được, đêm ngủ không sâu giấc hay giật mình 

tỉnh giấc, còn máy mắt, giật cơ các chi.



3. Tiền sử

1. Bản thân

- Tiền sử sản khoa: sinh thường đủ tháng, cân nặng lúc sinh 3,6kg, 

sau sinh khóc ngay. Quá trình mang thai chuyển dạ đẻ không có tai 

biến gì, quá trình phát triển tâm thần vận động bình thường

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

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

- Không dị ứng, không hen phế quản

- Không mắc các bệnh lý nội ngoại khoa mạn tính

2. Gia đình

‒ Họ hàng nội ngoại 3 đời không có ai mắc bệnh lý tâm thần liên quan



4. Khám tâm thần

1. Biểu hiện chung:

- Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được. 

- Đầu tóc trang phục gọn gàng

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, ảo giác tri giác sai thực tại, giải thể 
nhân cách

4. Tư duy

- Hình thức: nhịp vừa

- Nội dung: nhiều ý nghĩ ám ảnh nội dung bạo lực

5. Cảm xúc:

- lo lắng, buồn chán



4. Khám tâm thần

6. Hoạt động

- Hoạt động có ý chí: Duy trì hoạt động ý chí

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

- khả năng tiếp thu, phán đoán, suy luận tốt, không chậm phát
triển trí tuệ



5. Khám cơ thể

1. Toàn thân

- Thể trạng trung bình, cao 160cm, nặng 50kg, BMI: 19,5

- Mạch: 70 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

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: 

• Công thức máu: sinh hóa máu, điện tim, điện não, lưu huyết não 
trong giới hạn bình thường.

• MRI sọ não: không phát hiện bất thường

• Trắc nghiệm tâm lý

EPI: S=1: kết quả đáng tin cậy

E=8; I=21: Diễn đồ nhân cách không ổn định





7. Tóm tắt

BN nam, 16 tuổi vào viện vì lo lắng buồn chán, bệnh biểu hiện

khoảng 2 tháng nay, qua thăm khám hỏi bệnh thấy:

- Bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, hợp tác kể bệnh

- Không rối loạn năng lực định hướng

- Không hoang tưởng ảo giác

- Nhiều ý nghĩ ám ảnh nội dung bạo lực

- Tic vận động

- Hội chứng lo âu (+); hội chứng trầm cảm (+)

- Không có tiền sử sang chấn tâm lý, lạm dụng chất tác động tâm

thần

- Nội khoa thần kinh hiện chưa phát hiện dấu hiệu bệnh lý.



8. Chẩn đoán

7.1. Chẩn đoán

Chẩn đoán bệnh phòng hiện tại: Rối loạn hành vi trầm cảm có ý tưởng tự

sát

CĐ học viên: Những ý tưởng hoặc nghiền ngẫm ám ảnh chiếm ưu thế/

Tic vận động (F42.0)

7.2. Chẩn đoán phân biệt



9. Quá trình điều trị

ngày Diễn biến Điều trị

1-6 Bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được

Ý nghĩ ám ảnh còn nhiều

Còn lo lắng buồn chán

Ăn  được, ngủ không sâu giấc

Sertraline 50mg x 01 viên uống sáng

Risdontab 2mg x 01 viên Ngày T1: ½ viên, 

từ ngày T2-6: 1 viên uống tối

Seduxen 5mg x 01 viên uống tối

Scanneuron 2 viên uống sáng

7-15 Bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được

Ý nghĩ ám ảnh còn nhiều

Còn lo lắng buồn chán

Ăn  được, ngủ không sâu giấc

Sertraline 50mg x 1,5 viên uống sáng

Risdontab 2mg x 1,5 viên uống tối

Scanneuron 2 viên uống sáng



ngày Diễn biến Điều trị

Ngày 

16-20

Bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được

Ý nghĩ ám ảnh còn nhiều

Còn lo lắng buồn chán

Ăn được, ngủ không sâu giấc

Depakin 500mg x 02 viên uống sáng 1 tối 1

Sertraline 50mg x 02 viên uống sáng

Risdontab 2mg x 02 viên uống tối

Scanneuron 2 viên uống sáng



Xin ý kiến hội chẩn

• Phân tích triệu chứng.

• Chẩn đoán xác định.

• Hướng điều trị.


