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Định nghĩa
Nôn ói : Là tình trạng các chất trong dạ dày bị 

đẩy ra ngoài qua miệng do sự co bóp của dạ 

dày phối hợp với co thắt của các cơ bụng và 

thành ngực.

Trớ: Là sự di chuyển của thức  ăn từ dạ dày 

qua hầu họng lên miệng ra ngoài số lượng ít, 

mà không có hoạt động cơ bụng và cơ 

hoành. Trớ rất hay gặp ở trẻ sơ sinh.



Định nghĩa

Nôn ói : Là triệu chứng biểu hiện của nhiều 

bệnh lý ( tại đường tiêu hóa đến ngoài đường 

tiêu hóa)



SINH LÝ BỆNH CỦA NÔN ÓI 



Figure 1. The various physiologic pathways and cellular receptors that can trigger vomiting. 5-
HT¼5-hydroxytryptamine, NK1¼neurokinin 1. Pediatrics in Review-Vol. 39 No. 7 JULY 2018



SINH LÝ BỆNH CỦA NÔN ÓI 



Nguyên nhân

1. Nguyên nhân thường gặp:
Trào ngược dạ dày thực quản.
Hẹp phì đại môn vị.
NEC
Ruột xoay bất toàn, xoắn ruột.
Teo tắc ruột bẩm sinh.
Hirschsprung.
Nhiễm trùng: Viêm dạ dày ruột, NTH, VMN...



Nguyên nhân

2. Nguyên nhân ít gặp:
Tăng sinh thượng thận bẩm sinh.
Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh: RL chu trình 

ure, galactosemia, nhiễm toan chuyển hóa do 
tiểu đường bẩm sinh.

Xuất huyết não màng não, não úng thủy bẩm 
sinh có tăng áp nội sọ

Dị ứng/không dung nạp sữa.
Do thuốc
Toan hóa ống thận bẩm sinh.



Nguyên nhân

Theo tính chất của dịch nôn ói:

  - Nôn ra dịch mật

  - Nôn ra máu

  - Nôn ra dịch không phải mật



Chướng bụng ít và nôn sớm 
trong 24g đầu

Chướng bụng sớm trong 
24-72g đầu:

- Tắc TT sau bóng vater
-Thủng ruột trong bào 
thai( xoắn ruột, tắc ruột phân 
su)
(- Sonde dạ dày đặt sâu trong 
tá tràng)

- Teo hỗng hồi tràng, teo  ĐT.
- RXBT
- Xoắn ruột
- Nút phân su/TR phân su
- Hirschsprung
- NEC, NTH

Nguyên nhân nôn ra dịch mật



Ngoại khoa Nội khoa Do thuốc

- Hẹp MV phì đại 
-Tắc TT trước 
bóng Vater – 
NEC.

- Xoắn dạ dày, 
ruột xoay bất 
toàn có xoắn 
ruột

- Nuốt máu mẹ.
- Nuốt máu do 

chấn thương khi 
đặt sonde DD, 
NKQ

- Ngạt nặng
- Loét do stress
- DIC
- RLĐM: thiếu vit K, 
bẩm sinh

• Theophyline.
• Indomethacin
• Steriods
• Tolazoline

 

Nguyên nhân nôn ra máu ở trẻ sơ sinh



Ngoại khoa Nội khoa

 
 
- Hẹp MV phì đại
-Tắc TT trước bóng 
Vater
- NEC
 

- Ăn sữa quá nhiều
- NTSS: NTH, VMN, VP
- NEC
- Bệnh RLCH bẩm sinh 
(Phenylketon niệu, tăng NH3 
máu, MSUD, galactosemia, 
methylmalonic acid
- Bệnh nội tiết: HC thượng 
thận nội tiết, suy TT
- Thuốc : theo., HC cai thuốc.

Nguyên nhân nôn không ra dịch mật



Bệnh sử

(1)  Tính chất nôn ói, số lần, liên quan cử bú, 
số lượng.

(2)  Màu sắc: mật, sữa không tiêu, máu.

   - Sữa không tiêu:  hẹp môn vị phì đại     

   - Dịch mật : bất thường bẩm sinh tắc nghẽn    
đường TH hoặc NEC.

   - Chất nôn như phân : tắc nghẽn ở ruột xa.

   -  Máu: viêm, loét

(3)  Nôn vọt : hẹp môn vị phì đại, tắc ruột cao.



Hỏi bệnh sử
(4) Tuổi bắt đầu?

          - Trong ngày đầu tiên, nôn ra máu đỏ tươi 
hoặc có máu đỏ tươi trong ống NG: thường là sau 
nuốt máu mẹ trong khi sinh. 

          - Nôn ói trong tuần đầu tiên sau sanh: tìm 
bất thường đường tiêu hóa (RXBT, xoắn ruột, teo 
tắc ruột non, Hirschsprung, nút phân su..).

        - Nôn vọt ở trẻ 3-6 tuần tuổi: gợi ý hẹp môn vị 
phì đại

(5) Kèm triệu chứng khác: sốt, không tiêu phân su, 
bụng chướng, tiêu chảy, tình trạng bú, sụt cân, 
chảy máu nơi khác…



Hỏi bệnh sử

(6) Có bệnh sử đi cầu phân đen: XH tiêu hóa trên 

đáng kể hoặc nuốt máu mẹ.

(7) Sử dụng thuốc gây xuất huyết GI: indomethacin 

(Indocin), tolazoline (Priscoline), (NSAID), 

theophylline (hiếm), heparin và corticosteroid. 

- Bà mẹ sử dụng thuốc có thể qua nhau thai (aspirin, 

cephalothin và phenobarbital) gây RLĐM ở trẻ SS . 

Thiazide trong thai kỳ có thể làm giảm TC sơ sinh.

 



Bệnh sử

(8) Tiền sử sản khoa – siêu âm bất thường, 
tiền sử đa ối?

     - Yếu tố nguy cơ về nhiễm trùng ?

     -  Có chích Vitamin K khi sinh?

     -  Tiền sử gia đình về bệnh lý RLCHBS, 
dị ứng, đổi sữa.



Khám lâm sàng

  1. Dấu hiệu sinh tồn:

    - Nếu có dấu hiệu tiền sốc và đang có chảy 

máu, cần bù dịch thay thế khẩn cấp. 

    - Quan sát màu sắc da, niêm mạc, nhịp thở, 

nhiệt độ, dấu hiệu mất nước và tri giác của trẻ 

   2. Đánh giá tổng trạng xem cân nặng và 

chiều dài của trẻ có bị ảnh hưởng không?



Khám lâm sàng

3. Khám tổng quát: tiếng tim và nhịp tim, nhịp 

thở và cách thở, CRT, độ bão hòa oxy. 

4. Khám bụng: chướng bụng không? Ấn đau? 

Nhu động ruột ? Lỗ hậu môn, thoát vị bẹn? Dấu 

nề đỏ thành bụng?

5. Các biểu hiện thần kinh: trẻ quấy khóc, thóp 

phồng, co giật.



Khám lâm sàng

6. Dị tật hoặc bất thường dị hình bất thường 

BS đường TH gây tắc ruột.

7. Cơ quan sinh dục không rõ ràng : gợi ý tăng 

sinh thượng thận bẩm sinh 

8. Trẻ có mùi bất thường: cần tìm nguyên nhân 

bệnh  RL chuyển hóa gây nôn ói.



Dấu hiệu cảnh báo nôn ói
có nguyên nhân thực thể

• Chậm tăng cân hoặc sụt cân : gợi ý bệnh 

mãn tính như bệnh viêm ruột, bệnh celiac 

hoặc bệnh chuyển hóa.

• Nôn ói ra dịch mật: có thể là dấu hiệu của tắc 

nghẽn ruột sau bóng Vater

• Dấu mất nước nặng: gợi ý nôn mửa nặng và 

cần loại trừ các bệnh lý nặng  như tắc ruột



Dấu hiệu cảnh báo nôn ói
có nguyên nhân thực thể

• Nôn ra máu: viêm thực quản, viêm dạ dày 

hoặc loét dạ dày tá tràng 

• Tiêu phân máu đỏ hoặc phân đen: có tổn 

thương niêm mạc đường TH (viêm ruột). 

• Sốt: gợi ý nhiễm khuẩn.



Cận lâm sàng

1. Hematocrit: Khi trẻ nôn ra máu cần thử Hct 

càng sớm càng tốt. Để theo dõi và để xác định 

xem cần truyền máu ngay không. Ở giai đoạn 

chảy máu cấp tính, Hct có thể không phản ánh 

mất máu trong vài giờ.

2. CTM: nếu nghi ngờ nhiễm trùng huyết. Kiểm 

tra tiểu cầu nếu xảy ra chảy máu.



Cận lâm sàng

3. Cấy máu: Nếu nghi ngờ NTH và trước khi 

bắt đầu dùng kháng sinh.

4. Ion đồ: nồng độ kali huyết thanh nếu có 

liệt/tắc ruột, giảm Na ( TSTTBS). 

5. KMĐM: Khi có dấu hiệu nhiễm toan. Nếu 

nhiễm toan chuyển hóa xảy ra, đây là một dấu 

hiệu nặng và  cần đánh giá  tiếp theo.



Cận lâm sàng

6. XN đông máu: khi nôn ói ra máu/dịch dạ dày 

có máu.

7. RLCH bẩm sinh: NH3, KMĐM, ceton niệu,….

8. Chụp X quang bụng thẳng: nếu  dịch dạ dày 

dư có mật hoặc nếu có bất kỳ bất thường khi 

khám lâm sàng.



Cận lâm sàng

9. Chụp phim nằm nghiêng trái : khi nghi ngờ 

thủng ruột.

10. Chụp cản quang đường tiêu hóa nếu có chỉ 

định.

11. Siêu âm bụng 



Cận lâm sàng

Apt test giúp phân biệt mẹ với máu thai nhi:

HbF không bị thủy phân bởi một bazơ mạnh, 

trong khi đó Hb A của mẹ thủy phân thành màu 

nâu vàng. 



Xử trí

1. Nôn ói  do ăn quá nhiều: 
• Ngay khi trẻ nôn phải nghiêng ngay đầu trẻ sang 

một bên và làm sạch chất nôn trong miệng, 
họng và mũi trẻ. 

• Hướng dẫn tư thế bú đúng, cách ngậm bắt vú 
đúng

• Tăng thời gian giữa các lần cho ăn sữa.



Xử trí

• Thử giảm khối lượng thức ăn.

• Thử cho ăn liên tục.

• Nếu nôn ói không cải thiện hoặc kèm theo 

các dấu hiệu bất thường: sốt, quấy khóc liên 

tục, co giật, nôn liên tục, chất nôn bất thường 

có máu hay dịch mật (xanh, vàng)… cần làm 

thêm XN đánh giá.



Xử trí

2. Nếu trẻ nôn ói do bệnh lý: 

- Nếu khám có dấu hiệu bất thường (bụng 

chướng, quai ruột nổi khi khám, không đi tiêu, 

dấu hiệu sinh tồn bất thường, ngưng thở và 

nhịp tim chậm, hoặc bất kỳ khác dấu hiệu bất 

thường): cần cho trẻ nhịn ăn và đánh giá thêm, 

chụp X quang bụng càng sớm càng tốt.



Xử trí

- Bù hoàn thể tích: nếu có dấu hiệu sốc.

- Truyền máu: tùy lượng máu mất và kết quả 

của hematocrit. Huyết tương tươi đông lạnh 

(FFP) và truyền tiểu cầu khi có chỉ định.

- Điều trị suy hô hấp nếu có.

- Điều trị nguyên nhân 



Xử trí
Điều trị đặc hiệu theo nguyên nhân:

   - Nuốt máu mẹ: theo dõi.

   - RGO.

   - Loét do stress / tổn thương niêm mạc: anti H2, 
PPI. 

   - NTSS

   - Viêm ruột hoại tử. 

   - Rối loạn đông máu. 

   - Chảy máu do thuốc : ngưng thuốc gây chảy máu 
nếu có thể.

   -  DTBS ngoại khoa: Phẩu thuật.



HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI

Bệnh đặc trưng bởi sự phì đại 
lớp cơ vòng ở vùng môn vị (lớp 
cơ dọc không bị ảnh hưởng).

Bệnh thường gặp giữa 2-6 
tuần sau sanh (20% xuất hiện 
ngay sau sanh): nôn ói và mất 
nước.

Bệnh hiếm thấy sau 12 tuần 
tuổi.



HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI

Nam/Nữ=4/1.
Lâm sàng:

     - Nôn ói :  nơn vọt ra sữa vón cục sau ăn. 

     - sờ thấy 1 khối giống quả oliu ở vùng hạ 
sườn (P).
X quang: Dạ dày trướng hơi,có hoặc không 

có mực thủy-khí trong dạ dày. Kèm theo là 
hình ảnh ít hơi trong các quai ruột.



HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI

Siêu âm:Đo kích thước môn vị
Bình thường:chiều dài ≤ 10mm,           

bề dày ≤ 3mm.
HPS:

– chiều dài >16mm,bề dày > 4mm.
– Khảo sát động hầu như không thấy môn vị 

mở.



HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI

Xử trí: 

    - Điều chỉnh rối loạn nước –điện giải.

    - Phẩu thuật 



Teo tắc ruột



TẮC TÁ TRÀNG
 TS : 1/10000-140000.
  TCLS: 

      - Mẹ đa ối.

      - Nôn ói : sớm trong ngày 
đầu tiên sau sanh, 

   ra dịch mật.có thể muộn 
hơn khi tắc không hoàn 
toàn

     -  Chướng vùng thượng

    vị



+ XQ : hình ảnh 
bóng đôi (double buble)
+ SA



TẮC TÁ TRÀNG
 Chuẩn bị trước mổ:

    - Đặt sonde DD dẫn lưu.

    - Nuôi ăn TM , điều chỉnh rối loạn nước- điện 
giải, đường huyết.  

    - Kháng sinh ngừa NT

    - Vit K1.

    - XN tiền phẫu.
 PT : 

    - Cắt màng ngăn.

    - Nối tá- tá tràng.

    - Nối tá -hỗng tràng



TEO RUỘT NON
1. Chẩn đoán:

– Tần suất : 1/330-1/1500 trẻ sinh sống.
– Bệnh sử : 

         + mẹ đa ối.

         + Nôn dịch vàng hoặc xanh( dịch mật).

         + Không tiêu phân su.
– Lâm sàng : 

        + Dấu hiệu mật nước.

        + Bụng chướng,  quai ruột nổi, thành bụng nề 
đỏ khi có biến chứng VPM

        + Đặt sonde TT không ra phân



TEO RUỘT NON

    1. Chẩn đoán:

– X quang :

        +  Không cản quang: 

               Quai ruột non dãn, không có hơi trong TT.

                hình ảnh mức khí dịch( 3mức nước hơi 

               DD+TT+RN = teo HT sát góc Treitz.

                Hơi tự do trong ổ bụng khi có biến chứng 

thủng

– Siêu âm: Hẹp lòng ruột, dấu tắc ruột.

                      Dịch ổ bụng



TEO RUỘT NON



Phân loại theo Grosfeld

   Type I: membranous atresia

   Type II: fibrous cord 

   Type III A: mesenteric gap 
                 defect. 
Type III B : "apple-peel" atresia.

Type IV : multiple atresias



TEO RUỘT NON

2. Xử trí trước mổ:
– Nằm đầu cao.
– Giử ấm
– Nhịn ăn, đặt sonde DD dẫn lưu giải áp.
– Truyền dịch, điều chỉnh RL nước- đgiải, hạ ĐH.
– Kháng sinh 
– Vit K1 .
– XN tiền phẫu & tìm dị tật phối hợp. 
– HC ngoại .     



TEO RUỘT NON

3. Phẫu thuật:

– Cần can thiệp PT sớm ngay sau khi điều 

chỉnh RL nước- đgiải

– PT nối ruột tận tận/ hậu môn tạm



6 WEEKS

XOAY RUOÄT BAÁT TOAØN
PHÔI THAI HỌC



10 WEEKS 12 WEEKS

XOAY RUOÄT BÌNH THÖÔØNG

XOAY RUOÄT BAÁT TOAØN
PHÔI THAI HỌC



Xoay ruoät baát toaøn khi sau tuaàn thöù 
12 cuûa thôøi kyø baøo thai maø ruoät 
chæ xoay < 2700.

Ngöôøi ta chia ra 3 theå:
 Nonrotation.
 Incomplete rotation.
 Reversed rotation. 

XOAY RUOÄT BAÁT TOAØN



  Nếu Xoắn ruột xảy ra thì các quai ruột non 

xoắn quanh trục là ĐMMTTT theo chiều kim đồng 

hồ tạo nên Dấu hiệu xoắn mở nút chai 

(Corkscrew sign) trên phim X quang bụng có 

uống Baryte.

XOAY RUOÄT BAÁT TOAØN







Trên Siêu âm và CT scanner ta có Dấu hiệu Xoáy 

nước (Whirlpool sign) với trung tâm là ĐMMTTT. 

XOAY RUOÄT BAÁT TOAØN



Dấu hiệu xoắn ruột
Nôn mửa đột ngột, chất nôn có dịch mật
Phân có máu do ứ máu mạc treo
Đau bụng dữ dội.
Trẻ có thể đi cầu được hoặc tiêu phân có 

máu.
Chướng bụng, VPM, shock giảm thể tích
Siêu âm và XQ giúp chẩn đoán.



RUỘT XOAY

KÈM 

XOẮN RUỘT



Xử trí xoắn ruột

Nhịn ăn, dẫn lưu dạ dày.

Truyền dịch nuôi ăn

XN tiền phẩu.

HC ngoại khoa: mổ tháo xoắn khẩn. Phẫu 

thuật: tháo xoắn, cắt nối ruột hoại tử, mở 

rộng chân mạc treo.



BỆNH HIRSCHPRUNG

  Tần suất 1/4500. 
  Nam/nữ=4/1.
   Do thiếu vắng đám rối thần kinh ở thành ruột. 
  70% bệnh xảy ra ở vùng cuối của ĐT sigma và 
trực tràng.



BỆNH HIRSCHPRUNG

1. Chẩn đoán:
– Bệnh sử : chậm đi tiêu phân su sau 24g sau 

sanh, bón.
– Lâm sàng : 

        + Chướng bụng.

        + Nôn ói

        + Thăm trực tràng hoặc đặt sonde TT : dấu 
hiệu tháo cống

– X quang ĐT cản quang: dãn to ở phía trên 
đoạn ruột già vô hạch.





BỆNH HIRSCHPRUNG

2. Xử trí trước mổ:

- Đặt sonde TT.

- Thụt tháo với nước muối đẳng trương mỗi ngày.

- Kháng sinh .

- XN tiền phẫu.

- HC ngoại 



BỆNH HIRSCHPRUNG

3. Phẫu thuật:
– PT cắt bỏ đoạn hẹp vô hạch, nối ruột 

tận tận
– Hoặc làm HM tạm.



VPM phân su

 VPMPS là tình trạng viêm phúc mạc vô trùng, do 

phân su tràn vào trong khoang bụng qua một hoặc 

vài lỗ thủng đường tiêu hóa. Thông thường, lỗ 

thủng được bít lại trước khi trẻ được sinh ra.

 Xuất độ 1/30.000-1/35.000 trẻ sinh sống. 



BHLS đặc hiệu ở mẹ:
– Sự lớn lên rõ ràng của tử cung (nang giả 

phân su) (đặc biệt trong 3 tháng cuối)
– đa ối (10-20%) (thai khó nuốt do nhu động 

ruột kém)
– sanh non (20-30%)

Dấu hiệu siêu âm: tràn dịch ổ bụng, nốt vôi 
hóa rải rác, dãn các quai ruột, nang giả phân 
su, đa ối

CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN



BHLS thay đổi từ không triệu chứng đến VPM 
nặng:
Bụng chướng (toàn thể, sờ có khối u)  Suy 

hô hấp
Nôn ra dịch mật
Không tiêu phân su
Sốc giảm thể tích, thiểu niệu, phù toàn thân 

(thứ phát do thoát mạch)

BIỂU HIỆN LÂM SÀNG



 Phù nề bìu hoặc tràn dịch màng tinh 

hoàn, sưng tấy bìu (phân su vôi hóa 

trong ống phúc tinh mạc).

 Tình cờ phát hiện qua 1 khối u ở 

bìu không triệu chứng (lỗ thủng tự liền sẹo 

trong bào thai)

 VPM nhiễm trùng với bụng chướng, 

thành bụng nề đỏ.

BIỂU HIỆN LÂM SÀNG



XQUANG

Các nốt vôi hóa
Hình ảnh tắc ruột.
VPM : hơi tự do.

Dạng toàn thể 

Dạng xơ dính.Dạng nang.
Dạng tự lành bệnh



Siêu âm
- Báng bụng (fetal ascites) thường gặp nhất

- Nhiều nốt vôi hóa trong ổ bụng: “snowstorm” 

- Bất thường khác: dãn các quai ruột, nang giả 
phân su hay dãn to dạ dày do tắc ruột.



ĐIỀU TRỊ
Sau sanh:

Trẻ có nốt vôi hóa phân su sơ sinh, tràn dịch 

phân su màng tinh hoàn, hoặc tìm thấy phân su 

vôi hóa trong túi thoát vị: không cần thiết phải mổ 

theo dõi sát và không được cho ăn trong 48 giờ. 

Khi không có triệu chứng lâm sàng, cho ăn qua 

đường tiêu hóa ít một và tăng dần. 

Kháng sinh .



ĐIỀU TRỊ

Chỉ định điều trị ngoại khoa:

   + Khi có dấu hiệu rõ ràng của tắc ruột 

   + Thủng ruột.

 Phẫu thuật sớm trong vòng 24 giờ. 



VIÊM RUỘT HOẠI TỬ SƠ SINH

NEC



Các yếu tố nguy cơ 

• Sanh non.
• Sanh ngạt.
• Suy hô hấp sau sanh (bệnh màng trong).
• Có đặt catheter động-tĩnh mạch rốn, thay máu.
• Sốc.
• Thiếu máu, đa hồng cầu.
• Tim BS tím.
• Dinh dưỡng: Ăn sữa công thức, lượng sữa quá 

nhiều và tốc độ quá nhanh.



Triệu chứng toàn thân

• Li bì
• Cơn ngưng thở
• Thân nhiệt không ổn định
• Tưới máu da kém



Triệu chứng đường tiêu hóa

• Chướng bụng
• Không dung nạp sữa
• Nôn ói ra sữa hoặc dịch xanh
• Tiêu máu đại thể hoặc vi thể
• Sờ thấy khối ở bụng
• Thành bụng nề đỏ



Bệnh cảnh lâm sàng

Khởi phát đột ngột:
• Trẻ đủ tháng hoặc non 

tháng.
• Tổng trạng diễn tiến 

xấu rất nhanh.
• Suy hô hấp.
• Sốc, toan chuyển hóa.
• Chướng bụng rõ rệt.

Khởi phát từ từ:
• Thường ở trẻ non tháng.
• Tổng trạng xấu từ từ 

trong vòng 1-2 ngày.
• Không dung nạp sữa.
• Tính chất phân thay đổi.
• Bụng chướng từng đợt.
• Máu ẩn trong phân.



Xét nghiệm

• Các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng: phết 

máu, CRP, cấy máu.

• Điện giải đồ, chức năng đông máu, khí máu. 

• Soi phân : Tìm máu ẩn trong phân.

• X quang bụng.

• Siêu âm bụng.



X Quang 



Siêu âm bụng

(1) Đánh giá dịch ổ bụng, dịch trong lòng ruột

(2) Đánh giá độ dày của thành ruột.

(3)  Tưới máu của thành ruột



Chẩn đoán giai đoạn lâm sàng
( Bell - Walsh & Kliegman 1986 )



ĐIỀU TRỊ 
1. Nội khoa:

       - Nhịn ăn, đặt ống thông dạ dày dẫn lưu .

       - Dinh dưỡng qua đường TM toàn phần.

       - Nếu đang đặt catheter TMR : rút bỏ catheter 
TMR

       - Kháng sinh X 10 -14 ngày.

      - Theo dõi : LS của tắc ruột, vòng bụng,  XQ 
bụng mỗi 8-12 giờ.



ĐIỀU TRỊ
2. Ngọai khoa :

 Chỉ định can thiệp phẫu thuật:

   -  Thủng ruột.

   -  Viêm phúc mạc.

   -  Quai ruột dãn bất động trên nhiều phim.

   -  Lâm sàng: tắc ruột, sờ thấy khối trong ổ 
bụng. 

   -  Thất bại điều trị nội khoa: sốc, toan chuyển 
hóa kéo dài, DIC giảm tiểu cầu 

 PT



THANKS FOR YOUR ATTENTION
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