
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU CẤP CỨU THÀNH CÔNG TRƯỜNG 

HỢP CHOÁNG MẤT MÁU /VỠ GAN ĐỘ IV DO TAI NẠN GIAO THÔNG 

 

Vào lúc 2h00’ ngày 31/03/2022, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp nhận 

một trường hợp do tuyến dưới chuyển đến: Người bệnh Nguyễn Văn D, 35 tuổi, 

địa chỉ Thị trấn Phước Long- Huyện Phước Long vào viện trong tình trạng da 

xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh nhẹ, huyết áp kẹp, nhịp thở 26 lần / phút, ấn đau 

khắp bụng, gõ đục vùng thấp, bầm mắt bên phải. 

Nhận định đây là trường hợp bệnh nặng, nguy kịch đe dọa đến tính mạng 

người bệnh, các kíp trực khẩn trương hồi sức chống choáng, thực hiện các cận lâm 

sàng cần thiết và mời hội chẩn toàn viện. Kết quả siêu âm bụng tổng quát: xuất 

huyết nội lượng nhiều do dập gan; Hct 21.2 %, được chẩn đoán choáng do xuất 

huyết nội lượng nhiều /vỡ gan phải độ IV do tai nạn giao thông và được phẫu thuật 

cấp cứu ngay sau đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekip đang thực hiện phẫu thuật 



Theo Bác sĩ Dương Thanh Tùng- Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp- trưởng 

kíp phẫu thuật cho biết quá trình phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút, ghi nhận phân 

thùy VI, VII gan vỡ nham nhở độ IV, lượng máu chảy khoảng 1500 ml. Ekip phẫu 

thuật đã tiến hành hút sạch dịch máu, khâu gan cầm máu, đặt dẫn lưu theo dõi. 

Trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật, người bệnh được truyền 03 đơn vị máu. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, người bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, người 

bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch 100 lần/ phút, huyết áp 120/80 mmHg, vết mổ khô, 

không chảy máu thêm, Hct: 28.7 %. Hiện tại, người bệnh đang được tiếp tục điều 

trị, theo dõi và phục hồi dần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bệnh được thăm khám, theo dõi sau mổ 

 

Phòng Quản lý Chất lượng 


