HỘI CHẨN 16/02/2017

HÀNH CHÍNH
Họ và tên bệnh nhân: ĐỖ THỊ P ; Nữ, 7 tuổi
 Nghề nghiệp : học sinh
 Địa chỉ: Yên Dũng – Bắc Giang
 Dân tộc : Kinh.
 Tôn giáo: Không.
 Người cung cấp thông tin: bà nội và bác bệnh nhân
(chị của mẹ).
 Độ tin cậy: Cao.
 Ngày vào viện: 14/02/2017
 Vào VSKTT lần thứ 1
 Địa chỉ liên lạc:


BỆNH SỬ


Theo lời kể của bà nội và bác ruột bệnh nhân.



Bệnh nhân là con thứ nhất trong gia đình có 3 người
con. Quá trình mang thai mẹ bệnh nhân không mắc
bệnh, không phải dùng thuốc gì. Tiền sử đẻ thường, đủ
tháng, sinh ra trẻ khóc ngay. Bệnh nhân phát triển tâm
thần vận động bình thường so với các trẻ cùng trang
lứa: tăng cân đều, từ nhỏ khỏe mạnh, không hay ốm
vặt, không có tiền sử sốt cao, co giật, không chấn
thương sọ não, viêm não.

BỆNH SỬ


Bố mẹ bệnh nhân làm ruộng và chăn nuôi. Kinh tế
gia đình ổn định, không gặp khó khăn. Bố mẹ bệnh
nhân sống hòa thuận, ít khi xảy ra mâu thuẫn, xích

mích, cãi vã, sống chan hòa với mọi người xung
quanh. Em gái bệnh nhân 3 tuổi, đang học mẫu
giáo, phát triển bình thường. Em trai bệnh nhân 8

tháng tuổi, phát triển khỏe mạnh. Gia đình bệnh
nhân ở cùng ông bà nội, tối bệnh nhân ngủ với bà.

BỆNH SỬ


Từ nhỏ bênh nhân là người được đánh giá hiền
lành, ngoan ngoãn, hiếu động, hay chơi cùng bạn
bè trong xóm. Bệnh nhân học mẫu giáo gần nhà,
được cô giáo đánh giá ngoan ngoãn. Tháng 9/2017
bệnh nhân bắt đầu vào học lớp 1. Hằng ngày bà
nội bệnh nhân chở bệnh nhân và em gái đi học,
buổi chiều lại đón bệnh nhân về. Bệnh nhân quý cô
giáo và các bạn, trên lớp có nhiều bạn bè.

BỆNH SỬ


Bố bệnh nhân là người nóng tính nhưng không bao
giờ mắng chửi hay đánh các con, mẹ bệnh nhân
được mọi đánh giá hiền lành, chăm chỉ.



Bố mẹ bệnh nhân chiều chuộng, quan tâm đến các
con, hay mua cho các con đồ chơi, bánh kẹo. Về
nhà bệnh nhân chơi với 2 em, bế em trai út.

BỆNH SỬ


Cách hiện tại 2 tháng, bệnh nhân hay than phiền đau
nhức đầu, đau từng cơn, vị trí đau thay đổi, thường đau
nhiều ở vùng đỉnh đầu, hay đau khi bệnh nhân đi học ở
trường. Thời gian này, bệnh nhân đang ôn thi học kỳ I,
theo như người nhà phản ánh tối về bệnh nhân học bài
đều đặn. Trước thi học kì 2 ngày bệnh nhân có biểu
hiện buồn nôn, nôn khan một lần ở trường. Ngoài ra
bệnh nhân không sốt, không nôn, vẫn ăn uống, đêm
ngủ bình thường.

BỆNH SỬ


Các cơn đau đầu của bệnh nhân xuất hiện ngày càng
tăng lên. Gia đình đưa bệnh nhân đi khám tại phòng
khám tư nhân, bệnh viện tỉnh Bắc Giang, bệnh viện Nhi
Trung ương, chụp CLVT sọ não, MRI sọ não, không
phát hiện bất thường. Về nhà uống thuốc 3 ngày (không
rõ thuốc), biểu hiện không thuyên giảm, các cơn đau
đầu vẫn xuất hiện nhiều ở lớp học, có lúc bệnh nhân

thấy tê cứng tay chân. Bệnh nhân nghỉ học ở nhà 1
tháng nay, biểu hiện đau đầu giảm rồi hết, không còn
cảm giác tê cứng tay chân.

BỆNH SỬ


Cách vào viện 3 ngày, bệnh nhân muốn đi học trở
lại, không còn than phiền cảm giác đau đầu. Bệnh
nhân đến lớp ngồi học được một lúc thì lại than

phiền cơn đau đầu quay trở lại. Người nhà đưa
bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai


=> Viện Sức Khỏe Tâm Thần.

BỆNH SỬ
Hiện đang điều trị ngày thứ 2:
•

Liệu pháp tâm lý: ám thị

•

Vitamin B1 100mg x 02 ống, sáng 1- tối 1.

•

Scanneurone x 02 viên, sáng 1 – tối 1.

Bệnh nhân đỡ than phiền đau đầu.

Không nôn, không sốt, ăn ngủ tốt.

TIỀN SỬ
Tiền sử bản thân
- Trong quá trình mang thai mẹ không mắc bệnh lý gì, đẻ
thường, đủ tháng.
- Phát triển tâm thần vận động bình thường so với trẻ
cùng lứa tuổi
- Không phát hiện bệnh lý nội khoa – TK mạn tính
- Không có tiền sử CTSN
- Không sử dụng chất tác động tâm thần
- Sang chấn tâm lý (+)
2. Tiền sử gia đình: chưa phát hiện gì đặc biệt.
1.

KHÁM BỆNH
1. Khám tâm thần:
a. Biểu hiện chung: Trẻ ăn mặc gọn gàng, tiếp xúc
hợp tác
b. Ý thức: Không rối loạn năng lực định hướng
c. Cảm giác tri giác: Không phát hiện ảo tưởng, ảo
giác, tri giác sai thực tại
d. Tư duy:
- Hình thức: nhịp vừa, liên quan
- Nội dung: Không hoang tưởng, ám ảnh, định
kiến.

KHÁM BỆNH
1. Khám tâm thần:
e. Cảm xúc:không ổn định, dễ xúc động,
hay khóc lóc.
f. Hoạt động
- Hoạt động có ý chí: không rối loạn.
- Hoạt động bản năng: Ăn, ngủ được.
g. Chú ý: bình thường
h.Trí nhớ: bình thường
i. Trí tuệ: bình thường

KHÁM BỆNH
2. Khám toàn thân
- Trẻ tỉnh, tiếp xúc tốt
- Da, niêm mạc hồng
- Không có phù
- Không có xuất huyết dưới da, chảy máu
chân răng
- Tuyến giáp: không to
- Hạch ngoại vi không to
- Mạch: 96 lần/ phút; HA = 100/60mmHg;
t = 36.3 độ C
- Cân nặng: 25kg; Chiều cao: 135cm

KHÁM BỆNH
1. Khám tim mạch: Lồng ngực cân đối, không có u cục
bất thường
Tim đều, tần số 92 lần/ phút, không có tiếng thổi
2. Hô hấp: Rì rào phế nang rõ, không có ran
3. Bụng:


Bụng mềm không chướng, không có tuần hoàn bàng
hệ, không có u cục bất thường



Gan, lách, thận không to.



Không có điểm đau khu trú

4. Cơ xương khớp: bình thường

KHÁM BỆNH
5. Thần kinh:
 Không

có hội chứng màng não

 Không

có hội chứng tăng áp lực nội sọ

 Không

có dấu hiệu thần kinh khu trú

7. Cơ quan, bộ phận khác: Chưa phát hiện gì
bất thường

TÓM TẮT BỆNH ÁN
Bệnh nhân nữ, 7 tuổi, vào viện vì than phiền đau
nhức đầu từng cơn, bệnh diễn biến 2 tháng nay. Qua hỏi
bệnh và thăm khám phát hiện các hội chứng và triệu
chứng sau:
 Cơn đau nhức đầu thay đổi theo yếu tố tâm lý.
 Cơn tê cứng tay chân
 Không hoang tưởng - ảo giác
 Cảm xúc không ổn định: hay khóc lóc
 Hành vi phù hợp
 Nội khoa, thần kinh: bình thường
Sang chấn tâm lý?

CẬN LÂM SÀNG
Điện não đồ. MRI sọ não
 CTM, SHM
 MMPI
 CBCL


CHẨN ĐOÁN
TD Rối loạn phân ly hỗn hợp

