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CASE REPORT
Bệnh nhân nam,59 tuổi,quận 8.

Lý do khám:đau thượng vị, ngày 19/07/2021

Bệnh sử:   Bệnh nhân đau thượng vị,không sốt,không ho,không khó thở,không đau
họng,không mất mùi vị ,đến Medic  khám tại phòng tại phòng khám tiêu hóa.

Bệnh nhân đã được xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS CoV-2:âm 
tính,XQ phổi:Td viêm mhiễm 2 bên phổi nghi do Covid, 

nên được đề nghị xét nghiệm thêm RT-PCR.Kết quả: 

RT-PCR lần 1 ngày 19/07 /2021 âm tính (HCDC),

RT-PCR lần 2 ngày 21/07/2021 âm tính (HCDC), chuyển đến phòng khám phổi
ngày 21/07/2021,thực hiện các chỉ định cần thiết.

Tiền căn:viêm dạ dày,không có tiền căn viêm phổi,lao phổi,tim mạch,hút thuốc lá.

HA:143/89 mmHg,M:112 lần/phút,nhiệt độ:37,nhịp thở 20 lần /phút,không co kéo
cơ hô hấp phụ. SPO2:98%.



CẬN LÂM SÀNG







 Sau khi hội chẩn,bệnh nhân được chỉ định CT ngực





Sau khi hội chẩn,đề nghị cho bệnh nhân xét nghiệm lại RT-PCR lần 3 sau 2 
ngày.

Trong thời gian đó hướng dẫn bệnh nhân tự cách ly tại nhà,theo dõi dấu hiệu
khó thở,tức ngực ,sốt(hiện tại SPO2 98%),uống thuốc điều trị viêm phổi,gọi
điện cho BS Medic ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 3 ngày 23/07/2021 dương tính ,với Ct 23 
(HCDC).

Bệnh nhân được chuyển đến BV Quận 10.























Kết luận:
Bệnh nhân có XQ phổi nghi viêm phổi,nên mặc dù kết quả xét nghiệm nhanh âm
tính, bệnh nhân đã được chỉ định xét nghiệm RT-PCR kịp thời tại phòng sàng lọc.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR 2 lần âm tính, bệnh nhân được làm thêm chỉ định
khác để xác định bệnh và được đề nghị làm lại RT-PCR lần 3 (do còn nghi ngờ
nhiễm covid). Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 3 dương tính.

Hiện tại,khi đến khám , bệnh nhân không có triệu chứng hô hấp ,có test nhanh
kháng nguyên âm tính có thể đến khám ở các khoa phòng.Nếu khi khám lâm
sàng,cận lâm sàng nghi ngờ bệnh nhân nhiễm covid ,dù test nhanh âm tính ,nên xét
nghiệm thêm RT-PCR ,và lặp lại nếu cần.
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