
Nguy hiểm quan hệ về việc Soi ruột và Soi dạ dày 
Mục đích của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất về đường tiêu hoá của quí vị với phẩm chất cao, an toàn và 

thân thiện. 
Tuy nhiên, như đối với tất cả các thử nghiệm y khoa, một vài nguy hiểm có thể xảy đến. 

Trung tâm chúng tôi đã thực thi chính sách và đường lối để quản lý và giảm thiểu những nguy hiểm cho bệnh nhân. 
 

Liệt kê dưới đây là tin liệu cho quí vị biết về những nguy hiểm có thể xảy ra khi Soi ruột và Soi dạ dày. 
Triệu chứng thông 
thường 

Việc gì đã xảy ra? Chúng tôi điều trị triệu chứng như thế nào? 

Đầy hơi & Khó 
chịu ở bụng 

Có thể một ít không khí tồn tại trong ruột già 
sau cuộc thử nghiệm. 

Thường thì không cần điều trị. Đi bộ hoặc di chuyển giúp 
đẩy không khí ối động ra. 

Buồn nôn và nôn 
mửa. 
Vết bầm nơi tiêm 
thuốc. 
 

Một số người cảm thấy buồn nôn và/hoặc nôn 
mửa do thuốc gây mê. Một số người có thể 
cảm thấy đau và bị bầm hoặc chảy máu nơi 
tiêm thuốc gây mê. 

Có thể cho thuốc chống buồn nôn và nôn mửa và thường thì 
triệu chứng giảm đi nhanh chóng. Ấn mạnh nơi chảy máu sẽ 
làm máu ngưng chảy.  Có thể dùng băng tạo áp hoặc túi lạnh 
để làm giảm vết bầm. Vết bầm không đáng ngại và thường 
thì sẽ biến mất trong vòng một tuần. 

Phản ứng với việc 
rửa ruột 

Đôi khi bệnh nhân cảm thấy nhức đầu và cơ 
thể hấp thu kém những loại thuốc thông 
thường bao gồm thuốc ngừa thai và thuốc 
chống co giật cơ bắp.  Thay đổi mức lượng 
muối trong máu có thể xảy ra. 

Nên dùng thuốc của quí vị ít nhất 2 tiếng đồng hồ trước khi 
sửa soạn rửa ruột. Chúng tôi có thể tiêm những dung dịch 
vào mạch máu và cho thuốc làm giảm nhức đầu và buồn nôn. 
Nên áp dụng thêm những phương pháp ngừa thai khác cho 
đến lần kinh nguyệt tới. 

Triệu chứng ít xảy 
ra 

Việc gì đã xảy ra? Chúng tôi điều trị triệu chứng như thế nào? 

Chảy máu Chảy máu nhiều từ dạ dày hoặc ruột có thể 
xảy ra với tỷ lệ 1 trong 10000 người sau khi 
lấy mẩu tế bào thử nghiệm và với tỷ lệ 1 
trong 1000 người sau khi cắt bỏ bứu thịt. Đôi 
khi tình trạng chảy máu kéo dài đến 12 ngày 
sau cuộc thử nghiệm.  

Chảy máu thường sẽ ngưng dần mà không cần điều trị. Đôi 
khi cần thực hiện soi ruột hoặc soi dạ dày một lần nữa để làm 
ngưng tình trạng chảy máu sau khi cắt bỏ bứu thịt. Trong vài 
trường hợp hiếm có, quí vị sẽ được chuyển đến bệnh viện để 
theo dỏi bệnh trạng. Đôi khi cần được tiếp máu hoặc giải 
phẩu. 
 

Đau bụng Cảm giác nóng rát trong đường ruột sau khi 
cắt bỏ bứu thịt có thể xảy ra với tỷ lệ 1 trong 
500 người. Tình trạng này sẽ gây đau bụng 
dữ dội, tim đập nhanh và nóng sốt kéo dài từ 
12 tiếng đồng hồ cho đến 5 ngày sau cuộc thử 
nghiệm. 

Đa số những triệu chứng này thuyên giảm trong vòng 48 
tiếng đồng hồ, nhưng quí vị nên liên lạc với chúng tôi và vào 
bệnh viện khám để yên tâm là ruột không bị thủng rách. Có 
thể cần đến thuốc trụ sinh, chụp quang tuyến X, thử máu và 
theo dỏi bệnh trạng tại bệnh viện.  Chúng tôi có thể vấn kiến 
quí vị về giải phẩu. 

Triệu chứng rất 
hiếm khi xảy ra 

Việc gì đã xảy ra? Chúng tôi điều trị triệu chứng như thế nào? 

Thủng rách  
(thủng hoặc rách 
ruột già, dạ dày và 
khí quản) 

Khi soi ruột, ruột già hiếm khi bị thủng rách, 
tỷ lệ 1 trong 5000 trường hợp.  Nguy hiểm 
cao hơn, khoảng 1%, nếu có bứu thịt bị cắt 
bỏ.  Khi soi dạ dày, nguy cơ thủng rách khí 
quản xảy ra dưới 1% nếu khí quản đã được 
làm mở rộng hơn. 

Dung dịch và thuốc trụ sinh có thể được tiêm truyền qua tĩnh 
mạch và vết rách có thể được vá lại qua cuộc giải phẩu ở 
bụng hoặc ngực. 

Sót bứu ung thư Vì cấu trúc nội bộ của cơ thể và tùy theo cách thức sửa soạn rửa ruột, những bứu ung thư nhỏ và những dị 
trạng nhỏ khác có thể bị bỏ sót, tình trạng này xảy ra với tỷ lệ khoảng 1 trong 1000 cuộc thử nghiệm. 

Hư hại răng Mọi nổ lực được thực hiện nhằm bảo vệ răng, thế nhưng răng và răng giả có thể bị hư hại trong cuộc thử 
nghiệm. 

Nguy hiểm do 
thuốc gây mê 

Khoảng 1 trong số 10000 người có thể bị 
triệu chứng về tim hoặc phổi chẳng hạn như 
thiếu dưỡng khí, áp huyết thấp hoặc loạn nhịp 
tim. Người kém sức khoẻ sẽ bị nhiều nguy cơ 
hơn. 

Cuộc thử nghiệm sẽ ngưng ngay khi có bất kỳ việc gì xảy ra.  
Có thể dùng thuốc để chống lại ảnh hưởng gây ra bởi thuốc 
gây mê.  Đôi khi phải dùng đến những phưong cách y khoa 
khác. Hảy thảo luận những quan ngại của quí vị với chuyên 
viên gây mê. 

Hồi lưu Một số bệnh nhân có thể nôn mửa hoặc hồi 
lưu dịch trong khi thử nghiệm và những chất 
chứa trong dạ dày bị đưa vào phổi và gây ra 
viêm phổi. 

Nếu bị viêm phổi, quí vị sẽ được chuyển đến bệnh viện để 
theo dỏi bệnh trạng và tiêm truyền dung dịch và trụ sinh qua 
tĩnh mạch.  Thường thì chúng tôi chỉ cần theo dỏi bệnh trạng 
quí vị lâu hơn một tí. 

Dị ứng thuốc Một số bệnh nhân bị dị ứng với một hoặc 
nhiều loại thuốc gây mê. 

Quí vị có thể cần được tiêm truyền thuốc qua tĩnh mạch để 
ngưng dị ứng và, đôi khi, cần được chuyển đến bệnh viện để 
theo dỏi bệnh trạng. 
 
 
 
 
 
 

Như với bất kỳ phương cách y khoa nào, tử vong là việc hiếm có thể xảy ra.  Nếu quí vị lo ngại về những nguy hiểm nêu trên, xin 
hảy vấn kiến bác sĩ của quí vị trước khi thử nghiệm. 
 

THẮC MẮC?: Xin đừng ngần ngại đến gặp hoặc điện thoại cho chúng tôi.  Một trong các bác sĩ của chúng tôi luôn vui lòng thảo 
luận với quí vị một vài ngày trước cuộc thử nghiệm nếu quí vị có bất kỳ điều gì quan ngại.  Chúng tôi mong gặp quí vị vào ngày 
hẹn. Chúng tôi có thể thu xếp để có thông dịch viên cho quí vị. 
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