
 

 

 

 

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC 

 
            PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022  

                 NGỘ ĐỘC CẤP 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1 

 Cấp cứu ban đầu, 

can thiệp kịp thời, ổn 

định tình trạng bệnh. 

 Hỏi bệnh, khám, 

định hướng chẩn 

đoán. 

 Dấu hiệu sinh tồn: 

M, HA, nhịp thở và 

tri giác. 

 Các hội chứng 

ngộ độc (Tùy theo 

độc chất). 

 XN định tính, 

định lượng độc chất 

(nếu có): trong dạ 

dày, máu, nước 

tiểu,.. 

 ECG. 

 X quang phổi. 

 CTM, Điện giải 

đồ, đường huyết. 

 Khí máu động 

mạch (KMĐM). 

 CT scan sọ não 

(nếu cần). 

 Cấp cứu ban đầu. 

 Loại bỏ độc chất. 

 Hạn chế hấp thu. 

 Tăng đào thải độc 

chất. 

 Thuốc giải độc 

đặc hiệu. 

 Điều trị triệu 

chứng, hồi sức toàn 

diện. 

 Điều trị nâng đỡ- 

dinh dưỡng. 

 Rửa dạ dày, rửa mắt (độc 

chất vào mắt) bằng Natriclorid 

0.9%. 

 Ipace 30ml. 

 Than hoạt. 

 Truyền dịch (nếu có giảm 

thể tích). 

 Furosemide. 

 Sorbitol. 

 Thận nhân tạo/Lọc máu. 

 Thuốc giải độc (tùy độc chất). 

 Điều trị triệu chứng (nếu có). 

 Chăm 

sóc cấp 1. 

 

 Tư vấn tâm lý. 

 Tuyên truyền, 

giáo dục. 

2 

 Dấu hiệu sinh tồn: 

M, HA, nhịp thở và 

tri giác. 

 Các hội chứng 

ngộ độc (Tùy theo 

độc chất). 

 ECG. 

 X quang phổi. 

 CTM, Điện giải 

đồ, đường huyết. 

 KMĐM. 

 Xét nghiệm độc 

chất: trong dạ dày, 

máu, nước tiểu… 

(Tùy diễn tiến lâm 

sàng và độc chất). 

 Hạn chế hấp thu. 

 Tăng đào thải độc 

chất. 

 Thuốc giải độc 

đặc hiệu. 

 Điều trị nâng đỡ- 

dinh dưỡng. 

 Truyền dịch. 

 Furosemide. 

 Sorbitol. 

 Thận nhân tạo/Lọc máu. 

 Thuốc giải độc (tùy độc 

chất). 

 Chăm 

sóc cấp 1. 

 

 

….       

 



 

 

 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng:  

 Ngày đầu: Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch nếu cần thiết (trường hợp BN hôn mê, thở máy,…). 

 Ngày thứ 2 trở đi: Cung cấp đủ calo bằng cả 2 đường tiêu hoá và tĩnh mạch, cung cấp đủ các thành phần dinh 

dưỡng và tránh hạ đường huyết. 

- Sinh hoạt: Truyền thông giáo dục về quản lý hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất, thuốc, phòng chống tự tử, giáo dục 

thanh thiếu niên lối sống lành mạnh. 

- Phòng tránh tái phát:  

 Bệnh nhân cần được tư vấn tâm lý và khám chuyên khoa Tâm thần sau khi  ra viện cho các bệnh nhân tự độc. 

 Quản lý thuốc chặt chẽ: Mua thuốc phải có đơn, đối với người không làm chủ được hành vi, trẻ nhỏ gia đình phải 

quản lý thuốc cẩn thận, bảo quản thuốc diệt cỏ, trừ sâu ở nơi xa tầm tay của trẻ, tránh để bệnh nhân tự sử dụng 

thuốc. 

 Đối với thuốc tân dược tốt nhất nên đi khám bệnh và dùng theo đơn của bác sỹ. Tránh dùng nhiều loại biệt dược 

khác nhau cùng có hoạt chất. 

 Không tự điều trị bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. 

 Không sử dụng các loại ma túy, chất kích thích bị cấm. 

 



KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC 

               PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

           BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc 

điều trị 

Thuốc Chăm sóc Kế hoạch chuyển 

trại- ra viện 

1 

 Dấu hiệu: Khó thở, ho, 

khò khè; Màu sắc đàm, số 

lượng đàm; Sốt; Đau ngực. 

 Tiền căn: 

 Hút thuốc lá, thuốc lào. 

 Lao hô hấp trước đây. 

 Số đợt cấp trong năm 

qua. 

 Đợt cấp nặng nhập viện. 

 Các bệnh đồng mắc. 

 Chế độ thuốc đang dùng 

 Chỉ số khối cơ thể 

(BMI). 

 Mạch, HA, SpO2,
 Nhiệt 

độ, Nhịp thở. 

 XN máu 

thường quy; Khí 

máu động mạch. 

 X.quang ngực 

thẳng. 

 D-Dimer, CT- 

scan ngực IV 

(+); Siêu âm tim, 

NT- ProBNP. 

 Nhuộm gram, 

nuôi cấy, AFB 

đàm. 

 Điện tim, Siêu 

âm tim. 

 Hỗ trợ hô hấp. 

 Kháng sinh. 

 Kháng viêm. 

 Thuốc dãn 

phế quản. 

 Điều dưỡng 

và thân nhân 

cùng chăm sóc 

bệnh nhân. 

 Đồng vận β2 tác dụng ngắn. 

 Đồng vận β2 tác dụng kéo dài 

 Kháng cholinergic. 

 Kết hợp cường beta 2 tác dụng 

ngắn và kháng cholinergic. 

 Kết hợp cường beta 2 và kháng 

cholinergic tác dụng kéo dài. 

 Glucocorticosteroids dạng 

phun hít. 

 Kết hợp cường beta 2 tác dụng 

kéo dài và Glucocoticosteroids. 

 Corticosteroid đường toàn 

thân. 

 Kháng sinh nếu có nhiễm 

trùng. 

 Chăm sóc 

cấp 1 (mọi 

sinh hoạt tại 

giường): 

Chế độ ăn 

uống loãng, 

nhiều sinh 

tố. 

 Đo chức năng 

thông khí sau khi đợt 

cấp ổn định. 

 Có kế hoạch quản 

lý và theo dõi các 

bệnh đồng mắc. 

 ….. 
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 Mạch, HA, SpO2, Nhiệt 

độ. 

 Ho, khò khè, nặng 

ngực, khó thở. 

 Nghe ran phổi. 

  Hỗ trợ hô hấp. 

 Kháng sinh. 

 Kháng viêm. 

 Thuốc dãn 

phế quản. 

 Đồng vận β2, kháng 

cholinergic, Glucocorticosteroids 

dạng phun hít. 

 Corticosteroid. 

 Kháng sinh. 

 Chế độ 

chăm sóc 

cấp 1 (mọi 

sinh hoạt tại 

giường): Ăn 

uống loãng, 

nhiều sinh 

tố. 
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 Mạch, HA, SpO2, Nhiệt 

độ. 

 Ho, khò khè, nặng 

ngực, khó thở. 

 Nghe ran phổi. 

  Hỗ trợ hô hấp. 

 Kháng sinh. 

 Kháng viêm. 

 Thuốc dãn 

phế quản. 

 Đồng vận β2 kháng cholinergic, 

Glucocorticosteroids dạng phun hít. 

 Corticosteroid. 

 Kháng sinh. 

 Chế độ 

chăm sóc 

cấp 1 (mọi 

sinh hoạt tại 

giường): Ăn 

uống loãng, 

nhiều sinh 

tố. 

 

……       
 Điều trị nhiễm trùng, tập thở và cai máy sớm cho bệnh nhân trong khoảng 1 tuần.  

Quản lý dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh: 

- Dinh dưỡng: 

• Cho bệnh nhân ăn đủ calo, tăng đạm, tăng vitamin, chế biến 

thức ăn hợp khẩu vị của bệnh nhân, tránh thức ăn khó tiêu, 

thức ăn gây dị ứng, ăn hạn chế muối khi có suy tim. 

• Uống nhiều nước. 

- Sinh hoạt:  

• Cho BN nằm đầu cao trong buồng thoáng, động viên an ủi. 

• Làm sạch dịch tiết phế quản bằng cách: vỗ lưng, hít thở sâu 

và hút đàm cho bệnh nhân. 

• Không hút thuốc lá. 

• Giữ ấm cổ ngực về mùa lạnh. 

- Phòng tránh tái phát:  

• Ngừng tiếp xúc với khói thuốc lá, thuốc lào, bụi, khói bếp 

rơm, củi, than, khí độc... 

• Cai thuốc là biện pháp rất quan trọng ngăn chặn BPTNMT 

tiến triển nặng lên. 

• Tiêm vắc xin phòng nhiễm trùng đường hô hấp. 

• Phát hiện sớm và điều trị kịp thời các nhiễm trùng TMH, 

RHM. 

• Phát hiện và điều trị các bệnh đồng mắc. 

- Phòng biến chứng: 

• Phục hồi chức năng hô hấp và chăm sóc giảm nhẹ: Tập 

vận động. Giáo dục sức khỏe và kỹ năng xử lý bệnh. 

• Thở oxy kéo dài tại nhà khi có chỉ định. 

- Các vấn đề lưu ý khác:  

• Xuất viện, tái khám định kỳ 1 tháng 1 lần và cần đánh 

giá phân loại lại mức độ nặng để điều chỉnh phác đồ điều 

trị phù hợp tại phòng khám quản lý COPD. 

• Theo dõi chức năng hô hấp. 

• Hỗ trợ tâm lý.     



KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC 

              PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

                    VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 
Kế hoạch ra 

viện 

1  Dấu sinh tồn: 

mạch, huyết áp, nhiệt 

độ, SpO2. 

 Bệnh sử: Sốt, ho, 

đàm, đau ngực, khó 

thở,... 

 Bệnh lý nền. 

 Phổi có ran bệnh lý. 

 Đánh giá dinh 

dưỡng. 

 Công thức máu 

(CTM). 

 CRP hoặc      

Procalcitonin. 

 X-quang phổi. 

 XN thường quy 

 XN dịch phế 

quản. 

 Khí máu động 

mạch. 

 Hỗ trợ hô hấp. 

 Kháng sinh: lựa 

chọn kháng sinh theo 

kinh nghiệm và theo 

yếu tố nguy cơ. 

 Truyền dịch. 

 Hạ sốt. 

 Điều trị nâng đỡ, 

bệnh nền. 

 Dinh dưỡng. 

 Thở máy. 

 Kháng sinh. 

 Natriclorua 0.9%/ 

Thuốc vận mạch. 

 An thần, dãn cơ (tùy 

theo diễn tiến bệnh). 

 Thuốc điều trị triệu 

chứng/ bệnh nền. 

 

 

 Chăm sóc cấp 1 

(mọi sinh hoạt tại 

giường). 

 Ăn thức ăn dễ 

tiêu hoặc sữa theo 

chế độ bệnh lý. 

 

 Trong 5 

ngày đầu sau 

xuất viện theo 

dõi nếu sốt, 

khó thở tái lại 

thì đi khám 

ngay. Nếu ổn 

thì tái khám 

sau 5 ngày 

xuất viện. 

  2  Mạch, huyết áp, 

nhiệt độ, SpO2. 

 Khám: sốt, ho, 

đàm, đau ngực, khó 

thở,... 

 Phổi có ran bệnh 

lý. 

 CTM. 

 X-quang phổi. 

 XN thường quy. 

 Khí máu động 

mạch (tùy theo 

diễn tiến bệnh). 

 

 Hỗ trợ hô hấp. 

 Kháng sinh. 

 Truyền dịch. 

 Hạ sốt. 

 Điều trị nâng đỡ, 

bệnh nền. 

 Dinh dưỡng. 

 Thở máy. 

 Kháng sinh. 

 Natriclorua 0.9%/ 

Thuốc vận mạch. 

 An thần, dãn cơ (tùy 

theo diễn tiến bệnh). 

 Thuốc điều trị triệu 

chứng/ bệnh nền. 

 Chăm sóc cấp 1 

(mọi sinh hoạt tại 

giường). 

 Ăn thức ăn dễ 

tiêu hoặc sữa theo 

chế độ bệnh lý. 

 

3  Mạch, huyết áp, 

nhiệt độ, SpO2. 

 Khám: sốt, ho, đàm, 

đau ngực, khó thở. 

 Rale phổi. 

 CTM. 

 Ure, creatinine. 

 X-quang phổi. 

 XN thường quy. 

 Khí máu động 

mạch (tùy theo 

diễn tiến bệnh). 

 

 Hỗ trợ hô hấp. 

 Kháng sinh. 

 Truyền dịch. 

 Hạ sốt. 

 Điều trị nâng đỡ. 

 Dinh dưỡng. 

 Tập VLTL. 

 Thở máy. 

 Kháng sinh (Xem 

xét đổi kháng sinh tùy 

vào kết quả vi sinh và 

đáp ứng lâm sàng). 

 Natriclorua 0,9%. 

 Thuốc điều trị triệu 

chứng/ bệnh nền. 

 Chăm sóc cấp 1 

(mọi sinh hoạt tại 

giường). 

 Ăn thức ăn dễ 

tiêu hoặc sữa theo 

chế độ bệnh lý. 

 

 



….       

n  Hết sốt, giảm 

ho, đàm trong 

có nhịp tự thở. 

 Sinh hiệu ổn định. 

  Kháng sinh. 

 Tập thở máy  Cai 

máy thở  Rút nội khí 

quản chuyển trại. 

 Mở khí quản khi 

có chỉ định. 

 Điều trị nâng đỡ. 

 Dinh dưỡng. 

 Tập VLTL. 

 Kháng sinh. 

 Thuốc điều trị triệu 

chứng/ bệnh nền. 

 

 Chăm sóc cấp 1 

(mọi sinh hoạt tại 

gường).  

 Ăn thức ăn dễ 

tiêu hoặc sữa theo 

chế độ bệnh lý. 

 

 

 Có thể kéo dài hơn tùy tình trạng bệnh.  

 Nếu BN sốt lại thì cần làm lại xét nghiệm Bilan nhiễm trùng, X-quang phổi, XN dịch phế quản để đánh giá lại và 

xem xét đổi kháng sinh. 

 

Quản lý dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh: 

- Dinh dưỡng: Cung cấp đủ calo cho bệnh nhân. Chế độ ăn theo bệnh 
lý, các loại thức ăn mềm theo như sữa, súp, cháo, cơm tùy theo tình 
trạng bệnh nhân. 

- Sinh hoạt:  

 Tiêm ngừa vaccine phế cầu, vaccin cúm cho người trong nhóm 
nguy cơ cao. 

 Nếu xuất viện còn thở oxy qua MKQ: Hướng dẫn kỹ năng chăm 
sóc, hút đàm cho người thân. 

- Dự phòng: 

 Viêm phổi do hít phải 

 Ưu tiên sử dụng thở máy không xâm nhập nếu không có chống chỉ định. 

 Rút ngắn thời gian thở máy. 

 Dùng ống hút đờm kín và thay định kỳ. 

 Hút đờm dưới thanh môn liên tục. 

 Tư thế nằm đầu cao trên 30º. 

 Tránh tình trạng tự rút ống nội khí quản. 

 Duy trì áp lực bóng chèn (cuff) tối ưu. 

 Tránh tình trạng căng giãn dạ dày quá mức. 

 Tránh thay đường ống dây thở không cần thiết. 

 Làm ẩm bằng HME (Heat and Moisture Exchangers). 

 Tránh ứ đọng nước đường thở. 

 Tránh vận chuyển người bệnh khi không cần thiết. 

 Viêm phổi do các vi khuẩn thường trú (colonization) gây bệnh 

 Rửa tay thường quy đúng kỹ thuật và có hiệu quả 

 Tập huấn và đảm bảo đủ số lượng nhân viên, đặc biệt là điều dưỡng 
chú ý công tác chăm sóc vệ sinh răng miệng, tư thế người bệnh, đảm 
bảo các quy tác vô khuẩn, tránh lây nhiễm chéo. 

 Tránh sử dụng kháng sinh không cần thiết. 

 Dự phòng loét dạ dày do stress. 

 Sử dụng kháng sinh ngắn ngày. 

 Dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu, xoay trở thường xuyên, tập VLTL 
nếu không có chống chỉ định. 

- Các vấn đề lưu ý khác: Người bệnh suy thận cần điều chỉnh liều kháng 
theo mức lọc cầu thận, kết quả định lượng kháng sinh trong máu (nếu 
có) và tình trạng người bệnh.



 

 

 

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC 

           PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

          BỆNH XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều 

trị 

Thuốc Chăm sóc Kế họach ra 

viện 

Ngày 1  Dấu sinh tồn: Mạch, HA. 

 Bệnh sử: Ói ra máu; đi cầu 

phân đen, lượng máu mất. 

 Tiền sử: Sử dụng thuốc 

kháng đông, thuốc chống kết tập 

tiểu cầu, thuốc kháng viêm. 

 Bệnh lý nền. 

 Các dấu hiệu của bệnh lý gan 

mãn tính: Vàng da, sao mạch, vú 

to ở bệnh nhân nam, teo tinh hoàn, 

lòng bàn tay son, báng bụng. 

 Khám bụng: Đau khu trú 

hoặc phản ứng phúc mạc. 

 Khám trực tràng đánh giá 

tình trạng phân, sự hiện diện của 

trĩ hoặc vết rách hậu môn. 

 Đặt sonde dạ dày. 

  CTM 1,2… 

  Đông cầm máu. 

  Nhóm máu. 

  Nội soi dạ dày. 

 XN thường 

quy: Ure, 

creatinin, AST, 

ALT, X quang 

ngực thẳng, ECG, 

đường huyết… 

 Cầm máu qua 

nội soi hoặc phẫu 

thuật. 

 Truyền dịch, 

thuốc vận mạch. 

 Truyền máu (Hb 

≤ 80g/l). 

 PPI theo phác 

đồ. 

 Natriclorua 0.9%. 

 Lactate-ringer. 

 Esomeprazole 

Hoặc Pantoprazol. 

 Thuốc vận mạch. 

 Máu và các chế 

phẩm máu. 

 Chăm sóc cấp 1 

(mọi sinh hoạt tại 

giường) ăn thức 

ăn lỏng. 

 

Dự kiến ra 

viện ngày thứ 

5 hoặc thứ 6 
 Khi bệnh 

nhân xuất viện, 

tái khám sau 4 

tuần nội soi 

kiểm tra ống 

tiêu hóa nếu 

cần. 

 Kiểm tra HP 

và điều trị nếu 

nhiễm HP 

 ….. 

Ngày 2  Dấu sinh tồn: Mạch, HA. 

 Bệnh sử: Ói ra máu; đi cầu 

phân đen. 

 ….. 

  CTM (Sau 

truyền máu). 

  Đông cầm 

máu. 

  XN thường 

quy. 

 Cầm máu qua nội 

soi hoặc phẫu thuật. 

 Truyền dịch, 

thuốc vận mạch. 

 Truyền máu (Hb 

≤ 80g/l). 

 PPI theo phác 

đồ. 

 Natriclorua 0.9%. 

 Lactate-ringer. 

 Esomeprazole 

Hoặc Pantoprazol. 

 Thuốc vận mạch. 

 Máu và các chế 

phẩm máu. 

 Chăm sóc cấp 1 

(mọi sinh hoạt tại 

giường). 

 Ăn thức ăn 

lỏng. 

 

 



 

 

Ngày 3  Dấu sinh tồn: mạch, HA. 

 Bệnh sử: ói ra máu; đi cầu 

phân đen. 

 ….. 

  CTM (Sau 

truyền máu). 

  Đông cầm máu. 

  XN thường 

quy. 

 Cầm máu qua 

nội soi hoặc phẫu 

thuật. 

 Truyền dịch, 

thuốc vận mạch. 

 Truyền máu (Hb 

≤ 80g/l). 

 PPI theo phác 

đồ. 

Natriclorua 0.9%. 

Lactate-ringer. 

Esomeprazole 

Hoặc Pantoprazol. 

 Thuốc vận mạch. 

 Máu và các chế 

phẩm máu. 

 Chăm sóc cấp 1 

(mọi sinh hoạt tại 

giường). 

 Ăn thức ăn 

lỏng. 

 

 

Ngày 4  Xuất huyết tiêu hóa ổn.   PPI uống 

40mg x 2/ngày. 

 Esomeprazole 

Hoặc Pantoprazol. 
 Chăm sóc cấp 3.  

 Ăn cơm mềm. 
 

Ngày 5  Xuất huyết tiêu hóa ổn.   PPI uống 

40mg x 2/ngày. 

 Esomeprazole 

Hoặc Pantoprazol. 
 Chăm sóc cấp 3.  

 Ăn cơm mềm. 
 

….       
 Nếu BN tái xuất huyết thì nội soi điều trị lại + liều PPI liều cao nếu không cầm được máu mời khám bác 

sỹ chuyên khoa ngoại tiêu hóa để có chỉ định can thiệp phẫu thuật 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Trong 3 ngày đầu ăn thức ăn mềm như sữa, súp, cháo. Sau 3 ngày ăn cơm + thức ăn mềm bớt dầu mỡ. Kiêng cay, 

chua, bia rượu, thuốc lá vì ảnh hưởng đến lành ổ loét và xuất huyết tái phát. 

- Sinh hoạt: Ăn uống đúng giờ, không được uống bia rượu, hút thuốc lá. Hạn chế dùng thuốc giảm đau kháng viêm, chống kết tập 

tiểu cầu, thuốc kháng đông khi sử dụng nên hỏi ý kiến bác sỹ. 

- Phòng tránh tái phát:  

 Hạn chế các thức uống có chứa chất kích thích như rượu bia, cà phê, trà đặc. Duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, đủ bữa. Có thể 

chia nhỏ thức ăn ra 5 – 6 bữa để làm giảm áp lực cho cơ quan tiêu hóa. 

 Duy trì lối sống lành mạnh bằng cách ngủ đúng giờ, đủ giấc, cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đồng thời rèn luyện 

thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. 

 Nội soi sau xuất viện 4 tuần (nếu cần). 

 Kiểm tra và điều trị HP nếu có nhiễm. 



 

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO TĂNG ÁP VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 
Kế hoạch ra 

viện 

Ngày 1  Dấu sinh tồn: Mạch, HA. 

 Bệnh sử: Ói ra máu; đi cầu 

phân đen, lượng máu mất. 

 Tiền sử: Xơ gan, viêm gan 

siêu vi, nghiện rượu…. 

 Bệnh lý nền. 

 Các dấu hiệu của bệnh lý gan 

mãn tính: vàng da, sao mạch, vú to 

ở bệnh nhân nam, teo tinh hoàn, 

lòng bàn tay son, báng bụng. 

 Khám bụng: Dau khu trú 

hoặc phản ứng phúc mạc. 

 Khám trực tràng đánh giá tình 

trạng phân, sự hiện diện của trĩ 

hoặc vết rách hậu môn. 

 Đặt sonde dạ dày. 

  CTM 1,2… 

  Đông cầm 

máu. 

  Nhóm máu. 

  Nội soi thực 

quản dạ dày. 

 NH3, 

Bilirubin TP, 

TT, Albumin… 

 XN thường 

quy: Ure, 

creatinin, AST, 

ALT, X quang 

ngực thẳng, 

ECG, đường 

huyết… 

 Cầm máu: qua nội soi thắt 

tĩnh mạch, chích histoacryl hoặc 

TIPS, Sonde Blakemore. 

 Truyền dịch, thuốc vận mạch. 

 Truyền máu (Hb ≤ 80g/l). 

 Octreotide bolus 50mcrg, sau 

đó 50mcrg/h trong 2-5 ngày hoặc 

Somatostatin. 

 Kháng sinh dự phòng. 

 Natriclorua 0.9%. 

 Lactate-ringer. 

 Thuốc vận mạch. 

 Máu và các chế 

phẩm máu. 

 Octreotide 50 

mcrg/h. 

 

 Chăm 

sóc cấp 1 

(mọi sinh 

hoạt tại 

giường) ăn 

thức ăn 

lỏng. 

 

 Khi xuất 

viện tái khám 

định kỳ tại 

khoa nội tiêu 

hóa để theo 

dõi và tái 

nhập viện để 

thắt búi tĩnh 

mạch định 

kỳ, phòng 

ngừa xuất 

huyết tiêu hóa 

thứ phát. 

 ….. 

Ngày 2  Dấu sinh tồn: Mạch, HA. 

 Bệnh sử: Ói ra máu; đi cầu 

phân đen. 

 ….. 

 CTM (Sau 

truyền máu).. 

 Đông cầm 

máu. 

 XN thường 

quy. 

 Cầm máu qua nội soi cột thắt tĩnh 

mạch, sonde blakemore, chích 

histoacryl, hoặc TIPS… 

 Truyền dịch, thuốc vận mạch. 

 Truyền máu (Hb ≤ 80g/l). 

 Octreotide 50mcrg/h. 

 Natriclorua 0.9%. 

 Lactate-ringer. 

 Thuốc vận mạch. 

 Máu và các chế 

phẩm máu. 

 Octreotide 50 

mcrg/h. 

 Chăm sóc 

cấp 1 (mọi 

sinh hoạt tại 

giường) ăn 

thức ăn lỏng. 

 

 

 

 



Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc Kế hoạch 

ra viện 

Ngày 3  Dấu sinh 

tồn: mạch, 

HA. 

 Bệnh sử: ói 

ra máu; đi cầu 

phân đen. 

 ….. 

 CTM (Sau 

truyền máu). 

 Đông cầm máu. 

 XN thường 

quy. 

 Cầm máu: qua nội soi thắt tĩnh 

mạch, chích histoacryl hoặc TIPS, 

Sonde Blakemore. 

 Truyền dịch, thuốc vận mạch. 

 Truyền máu (Hb ≤ 80g/l). 

 Octreotide 50mcrg/h. 

 Natriclorua 0.9%. 

 Lactate-ringer. 

 Thuốc vận mạch. 

 Máu và các chế phẩm máu. 

 Octreotide 50 mcrg/h. 

 Chăm sóc 

cấp 1 (mọi 

sinh hoạt tại 

giường). 

  Ăn thức ăn 

lỏng. 

 

Dự kiến ra 

viện vào 

ngày thứ 7 

nếu không 

có biến 

chứng 

khác của 

xơ gan. Ngày 4  Xuất huyết 

tiêu hóa ổn. 
 ền dịch. 

ền máu (Hb ≤ 80g/l). 

. 

 Natriclorid 0.9%. 

 Máu và các chế phẩm máu. 

 Octreotide 50 mcrg/h. 

 Cấp 2. 

 Ăn cơm 

mềm. 

Ngày 5   Xuất huyết 

tiêu hóa ổn. 
 ền dịch. 

Truyền máu (Hb ≤ 80g/l). 

. 

 Natriclorid 0.9%. 

 Máu và các chế phẩm máu. 

 Octreotide 50 mcrg/h. 

  Cấp 2. 

 Ăn cơm 

mềm. 

Ngày 6  Xuất huyết 

tiêu hóa ổn. 

 XN kiểm tra 

CTM; bilan gan. 

 Điều trị triệu chứng xơ gan. 

 Lactulose 15-30ml/lần. 

 Chẹn beta – adrenergic. 

 Duphalac. 

 Propranolol liều thấp tăng dần 

mỗi 3 ngày khi cần. 

 Cấp 3. 

 Ăn cơm 

mềm. 
….      

 Nếu BN tái xuất huyết thì nội soi điều trị lại theo phác đồ, nếu không cầm được máu mời khám bác sỹ chuyên khoa 

ngoại tiêu  hóa. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Trong 3 ngày đầu ăn thức ăn mềm như sữa, súp, cháo. Sau 3 ngày ăn cơm + thức ăn mềm bớt dầu mỡ. Kiêng cay, 

chua, bia rượu, thuốc lá. 

- Sinh hoạt: Ăn uống đúng giờ, không được uống bia rượu, hút thuốc lá. 

- Phòng tránh tái phát: Tái khám định kỳ để điều trị phòng ngừa tái xuất huyết (thuốc: Ức chế beta không chọn lọc+ thắt búi tĩnh 

mạch cho đến khi chuyển độ). 

- Phòng biến chứng: Phòng ngừa bệnh não gan. 


