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Ngày 10 tháng 11 năm 2021 được sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ, khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bạc 

Liêu thực hiện thành công 01 trường hợp bệnh nhân Covid-19 bị tắc động mạch 

cánh tay do huyết khối.  

Bệnh nhân là Nguyễn Thị Đ (48 tuổi) ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước 

Long, tỉnh Bạc Liêu vào viện ngày 29 tháng 10 năm 2021 với chẩn đoán Covid-

19 mức độ nặng, bệnh nhân được điều trị tại Khoa điều trị Covid-19 với tình 

trạng trạng mệt, khó thở đang thở oxy liều cao 10 lít/phút. Ngày 10 tháng 11 

năm 2021 bệnh nhân đột ngột tê, đau cẳng bàn tay trái,  bàn tay trái tím tái tăng 

dần, bệnh nhân được siêu âm Dopler mạch máu tay trái, kết quả siêu âm: Tắc 

hoàn toàn động mạch dưới đòn - Động mạch cánh tay - Động mạch quay và 

động mạch trụ bên trái do huyết khối. Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tổ chức hội 

chẩn trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thống nhất chẩn 

đoán: Tắc động mạch dưới đòn - cánh tay trái cấp do huyết khối/BN Covid-19 

và hướng xử trí lấy huyết khối trực tiếp bằng sonde Fogarty nhằm tái thông dòng 

chảy cho động mạch cánh tay trái. 

Lúc 15 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2021 Ê kíp khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh 

viện Đa khoa Bạc Liêu gồm: BS CK1. Nguyễn Phú Nhứt, BS. Trần Thanh Toãn 

với sự hỗ trợ của BS CK2. Trầm Công Chất, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - 

Mạch máu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân được tiến hành 

bộc lộ động mạch cánh tay trái đến chỗ phân chia động mạch quay và động 

mạch trụ, tiến hành dùng sonde Fogarty luồn ngược dòng lên động mạch dưới 

đòn lấy huyết khối, thời gian thực hiện kéo dài khoảng 60 phút. Ngay sau thủ 

thuật tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, bàn tay trở lại hồng hào, cảm giác 

tốt hơn. Sau thủ thuật bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và điều trị đến ngày 19 

tháng 11 năm 2021 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và xuất viện. 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BỆNH NHÂN COVID-19  

BỊ TẮC ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY DO HUYẾT KHỐI 
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Ảnh: Người bệnh sau thủ thuật 

                                                

 Tắc động mạch chi do huyết khối là một cấp cứu ngoại khoa cần được 

chẩn đoán và xử trí nhanh tránh biến chứng cắt cụt chi, thủ thuật lấy huyết khối 

trực tiếp bằng sonde Fogarty là một thủ thuật tương đối khó và đặc biệt là khi 

thực hiện trên bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng đang thở oxy liều cao. Ê kíp 

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã nỗ lực, kịp thời hội chẩn tuyến trên xử trí bảo 

đảm an toàn cho người bệnh. Thực hiện Đề án 1816 năm 2021 Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ đang chuyển giao cho Ê kíp khoa Ngoại Tổng hợp 

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu các kỹ thuật chuyên ngành Lồng ngực - Mạch máu 

trong đó có thủ thuật lấy huyết khối trực tiếp bằng sonde Fogarty. Dự kiến cuối 

năm 2021 Ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu sẽ 

thực hiện độc lập được thủ thuật này nhằm đáp ứng được yêu cầu điều trị và 

giúp người bệnh tránh những biến chứng hoại tử, cắt chi.  

 

Nguồn: BSCK1. Nguyễn Phú Nhứt 

 


