
 

KHOA NỘI TỔNG HỢP 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 
 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

Ngày 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. 

 Mạch, Huyết áp, SpO2. 

 XN máu thường 

quy; Khí máu động 

mạch. 

 X-quang ngực 

thẳng. 

 D-Dimer, 

CTscan ngực IV (+) 

 Siêu âm tim, 

NTProBNP. 

 Nhuộm gram, 

nuôi cấy, AFB 

đàm. 

 Thở oxy. 

 Kháng 

sinh. 

 Kháng 

viêm. 

 Thuốc dãn 

phế quản. 

 Oxy liệu pháp (duy trì 

SpO2 94-96%). 

 Kháng sinh: 

Cephalosporin thế hệ 3, 

Fluroquinolon. 

 Methylprednisolon 

40mg/ngày. 

 Salbutamol + 

Ipratropium. 

 Chăm sóc 

cấp 2: Mọi 

sinh hoạt tại 

giường, chế 

độ ăn uống 

loãng, nhiều 

sinh tố. 

Dự kiến ra 

viện ngày 

thứ 6-7 

 Uống 

thuốc theo 

toa. 

 Tái khám 

định kỳ . 

 Sinh hoạt, 

dinh dưỡng 

theo hướng 

dẫn bác sĩ. 

 Ngày 2  

-  

Ngày 5 

 Dấu hiệu: Khó thở, ho, 

khò khè; màu sắc đàm, số 

lượng đàm; sốt; đau ngực. 

 Thực thể: Ran phổi. 

 Mạch, Huyết áp, SpO2. 

 Bù hoàn điện 

giải. 

 Thở oxy. 

 Kháng 

sinh. 

 Kháng 

viêm. 

 Thuốc dãn 

phế quản. 

 Oxy liệu pháp (duy trì 

SpO2 94-96%) 

 Kháng sinh: 

Cephalosporin thế hệ 3, 

Fluroquinolon,… 

 Methylprednisolon 

40mg/ngày. 

 Salbutamol + Ipratropium. 

 Chăm sóc 

cấp 2: Mọi 

sinh hoạt tại 

giường, chế 

độ ăn uống 

loãng, nhiều 

sinh tố. 



QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Ăn uống đầy đủ, ăn nhiều rau củ quả, tránh táo bón. 

- Sinh hoạt: Hoạt động lành mạnh, bỏ thuốc lá, chất kích thích như rượu, bia. 

- Phòng tránh tái phát: Tái khám, sử dụng thuốc theo hướng dẫn bác sĩ. 

- Phòng biến chứng: Súc miệng bằng nước muối sau mỗi lần phun thuốc. 

- Các vấn đề lưu ý khác: Xuất viện, tái khám phòng khám COPD. 

 



 

KHOA NỘI TỔNG HỢP 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

SUY THẬN MẠN 

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

1 

 Dấu hiệu sinh 

tồn: Mạch, nhiệt 

độ, huyết áp 

(HA), nhịp thở. 

 Lượng nước 

tiểu /ngày. 

 Dấu hiệu thừa 

dịch: Phù chi. 

 Dấu hiệu thiếu 

máu: Da, niêm. 

 Dấu hiệu suy 

tim. 

 Tổng phân tích 

tế báo máu ngoại 

vi. 

 Ure, Creatinin, 

điện giải đồ, 

glucose, AST, 

ALT, Albumin 

máu. 

 X-quang ngực 

thẳng. 

 Điện tim 

thường. 

 Giảm tốc độ tiến triển suy 

thận mạn, ngăn tiến triển đến 

suy thận mạn giai đoạn cuối. 

 Điều trị bệnh căn nguyên. 

 Cải thiện các triệu chứng: 

rối loạn tiêu hóa, thiếu máu. 

 Kiểm soát huyết áp. 

 Điều trị biến chứng: Tăng kali 

máu, hội chứng ure máu cao, suy 

dinh dưỡng, bệnh lý thần kinh 

ngoại biên, triệu chứng thần kinh 

cơ, biến chứng tim mạch, rối loạn 

nội tiết tố,… 

 Lợi tiểu quai. 

 Thuốc ức chế 

canxi. 

 Thuốc chẹn giao 

cảm. 

 Thuốc tạo máu 

Erythropoietin, sắt, 

acid folid. 

 Các biện phát thay 

thế thận nếu có chỉ 

định: Chạy thận nhân 

tạo, thẩm phân phúc 

mạc… 

 Chăm sóc 

cấp 2 . 

 Theo dõi 

mạch, huyết 

áp/ 12 giờ. 

Dự kiến ra 

viện ngày 4 

 Cải thiện 

triệu chứng. 

 Ổn định 

huyết áp. 

 

2 

 Đo huyết áp: so 

sánh trị số HA 

trước và sau khi 

điều trị để điều 

chỉnh thuốc. 

 Cải thiện dấu 

hiệu thừa dịch: 

Lượng nước tiếu 

tăng, giảm phù. 

  Điều chỉnh huyết áp.  Tiếp tục dùng 

thuốc huyết áp. 

 Theo dõi 

mạch, huyết 

áp/12 giờ. 

 Cải thiện 

triệu chứng. 

 Ổn định 

huyết áp. 



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

3 

 Đo huyết áp: 

So sánh trị số 

huyết áp trước 

và sau khi điều 

trị để điều chỉnh 

thuốc. 

  Điều chỉnh huyết áp.  Duy trì liều 

huyết áp đã dùng. 

 Theo dõi  

mạch, huyết 

áp/12 giờ. 

 Cải thiện 

triệu chứng. 

 Ổn định 

huyết áp. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Chế độ ăn nhạt, giảm muối, tránh ăn các loại hoa quả có chưa nhiều kali: xoài, chuối, bí đỏ, nước dừa, nho… 

hạn chế chất béo động vật, lòng đỏ trứng, nội tạng động vật, các loại thức ăn nhanh, tiết chế protein trong khẩu phần ăn chọn 

loại đạm có giá trị sinh học cao. 

- Sinh hoạt: Hoạt động thể lực nhẹ và đều đặn tùy vào tình trạng tim mạch (ít nhất 30 phút /lần/ngày), ngừng thuốc lá, rượu 

bia. Uống thuốc đều đặn, không tự ý ngưng hay đổi thuốc. Nên mua máy đo huyết áp tại nhà để tự đo huyết áp ngày 2 lần. 

 



 

KHOA NỘI TỔNG HỢP 

  PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

VIÊM PHỔI 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc điều 

trị 
Thuốc 

Chăm sóc 

(Tùy độ nặng) 

Kế hoạch ra 

viện 

1 

 Dấu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp, 

nhiệt độ, nhịp 

thở, SpO2. 

 Bệnh sử: Sốt, 

ho, đàm, đau 

ngực, khó thở. 

 Công thức máu 

 CRP. 

 Ure, creatinine. 

 X-quang phổi. 

 XN thường 

quy. 

 XN đàm. 

 Kháng sinh. 

 Truyền dịch. 

 Hạ sốt. 

 Hỗ trợ hô hấp. 

 Kháng sinh uống 

hoặc tiêm. 

 Natriclorua 0.9%. 

 Paracetamol. 

 Thở oxy hoặc thở máy. 

 Chăm sóc cấp 1.  

 Chăm sóc cấp 2. 

 

Dự kiến ra 

viện khoảng 5 – 

7 ngày điều trị, 

có thể kéo dài 

hơn tùy tình 

trạng bệnh 

 Cải thiện 

triệu chứng . 

 Ổn đinh 

sinh hiệu. 

2 

 Dấu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp, 

nhiệt độ, nhịp 

thở, SpO2. 

 Bệnh sử: Sốt, 

ho, đàm, đau 

ngực, khó thở. 

 
 Kháng sinh. 

 Truyền dịch. 

 Hạ sốt. 

 Hỗ trợ hô hấp. 

 Kháng sinh uống 

hoặc tiêm. 

 Natriclorua 0.9%. 

 Paracetamol. 

 Thở oxy hoặc thở máy. 

 Chăm sóc cấp 1. 

 Chăm sóc cấp 2. 

 

 Cải thiện 

triệu chứng. 

 Ổn đinh 

sinh hiệu. 



3 

 Dấu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp, 

nhiệt độ, nhịp 

thở, SpO2. 

 Bệnh sử: Sốt, 

ho, đàm, đau 

ngực, khó thở. 

 CTM. 

 X quang phổi 

(tùy theo diễn 

tiến bệnh). 

 Kháng sinh. 

 Truyền dịch. 

 Hạ sốt. 

 Hỗ trợ hô hấp. 

 Kháng sinh uống 

hoặc tiêm. 

 Natriclorua 0,9%. 

 Paracetamol. 

 Thở oxy hoặc thở máy. 

 Đổi kháng sinh ( tùy diễn 

tiến bệnh). 

 Chăm sóc cấp 1.  

 Chăm sóc cấp 2. 

 

 Cải thiện 

triệu chứng. 

 Ổn đinh 

sinh hiệu. 

4 - 5 

 Hết sốt, giảm 

ho, đàm trong. 

 Hết khó thở. 

  Tiếp tục kháng 

Sinh. 

 Đổi từ kháng 

sinh tiêm sang 

uống. 

 Kháng sinh.  Chăm sóc cấp 3.  Cải thiện 

triệu chứng . 

 Ổn đinh 

sinh hiệu. 

6 
Nếu người bệnh sốt lại thì cần làm lại xét nghiệm huyết học, X quang phổi, xét nghiệm đàm để đánh giá lại và xem xét 

đổi kháng sinh. 

Quản lý dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh: 

- Dinh dưỡng: Thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước, tránh chất kích thích rượu, bia, thuốc lá… 

- Sinh hoạt: Nghỉ ngơi tại giường, tránh việc nặng. 

- Phòng tránh tái phát: trong 5 ngày đầu sau khi xuất viện nếu sốt, ho, khó thở tái lại thì đi khám ngay. Nếu ổn thì tái khám sau 5 

ngày xuất viện. 

 

 

 



 

      KHOA NỘI TỔNG HỢP 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG 

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

viện 

1  Dấu hiệu 

sinh tồn: mạch, 

huyết áp. 

 Bệnh sử: ói 

ra máu, đi tiêu 

phân đen. 

 Công thức máu. 

 Nhóm máu. 

 Nội soi thực 

quản dạ dày tá 

tràng. 

 XN thường quy. 

 Truyền dịch. 

 Truyền máu (HGB < 70g/L). 

 PPI liều cao. 

 Nội soi cầm máu (nếu cần). 

 Ngoại khoa (nếu cần). 

 Hồng cầu lắng 

cùng nhóm máu. 

 Natricloride 0,9%.  

 Esomeprazole 

hoặc Pantoprazole. 

 Bù hoàn điện giải. 

 Chăm sóc cấp 1: 

Mọi hoạt động, 

sinh hoạt tại 

giường. Thức ăn 

lỏng, nguội. 

 Hạn chế độ 

ăn chua cay. 

 Thức ăn lỏng, 

nguội. 

 Tránh các 

chất kích thích 

(rượu bia, thực 

phẩm có 

gas,…). 
2, 3 

 Dấu hiệu 

sinh tồn: mạch, 

huyết áp. 

 Bệnh sử: ói 

ra máu, đi tiêu 

phân đen. 

 Công thức máu 

sau truyền máu. 

 Điện giải đồ. 

 Truyền dịch. 

 Truyền máu (HGB < 70g/L). 

 PPI liều cao. 

 Nội soi cầm máu (nếu cần). 

 Ngoại khoa (nếu cần). 

 Hồng cầu lắng 

cùng nhóm máu. 

 Natricloride 0,9%  

 Esomeprazole 

hoặc Pantoprazole. 

 Bù hoàn điện giải. 

 Chăm sóc cấp 1: 

Mọi hoạt động, 

sinh hoạt tại 

giường. Thức ăn 

lỏng, nguội. 

4 

 Dấu hiệu 

sinh tồn: mạch, 

huyết áp. 

 Bệnh sử: ói 

ra máu, đi tiêu 

phân đen. 

 Công thức máu 

sau truyền máu. 

 Điện giải đồ. 

 Truyền dịch. 

 Truyền máu (HGB < 70g/L). 

 PPI đường uống. 

 

 Hồng cầu lắng 

cùng nhóm máu. 

 Natricloride 0,9%.  

 Esomeprazole 

hoặc Pantoprazole. 

 40mg đường uống 

 Bù hoàn điện giải. 

 Chăm sóc cấp 3: 

Ăn cơm mềm, sinh 

hoạt tự do, hạn chế 

vận động mạnh. 

5 

 Xuất huyết 

tiêu hóa tạm ổn. 

 
 PPI đường uống.  Esomeprazole 

hoặc Pantoprazole. 

 40mg đường uống. 

 Chăm sóc cấp 3: 

Ăn cơm mềm, sinh 

hoạt tự do, hạn chế 

vận động mạnh. 



Quản lý dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh: 

- Dinh dưỡng: Trong 03 ngày đầu, thức ăn mềm như sữa, súp cháo. Sau 03 ngày nếu tình trạng xuất huyết ổn, ăn cơm + thức ăn 

mềm, ít dầu mỡ.  

- Sinh hoạt: Hạn chế vận động mạnh, ăn uống đúng bữa, không để bụng quá đói, không ăn quá no. 

- Phòng tránh tái phát: Sau xuất viện: kiêng cay, chua, rượu bia vì ảnh hưởng đến ổ loét và nguy cơ xuất huyết tái phát. 

- Phòng biến chứng: Đến cơ sở y tế gần nhất nếu có dấu hiệu của xuất huyết tiêu hóa. 

- Các vấn đề lưu ý khác: Hạn chế dùng thuốc giảm đau kháng viêm, nếu có phải hỏi ý kiến bác sĩ. 

 



 

 

 

       KHOA NỘI TỔNG HỢP 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

   XƠ GAN 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1, 2 

 Dấu hiệu sinh 

tồn. 

 Bệnh sử. 

 Tiền sử: uống 

rượu, viêm gan B, 

C,... 

 Lâm sàng: Hội 

chứng suy tế bào 

gan, Hội chứng 

tăng áp lực tĩnh 

mạch cửa,... 

 Công thức máu. 

 Đông máu toàn bộ: 

PT, INR kéo dài. 

 AST, ALT, GGT. 

 Đường huyết. 

 Billirubin TP, TT. 

 HBsAg, Anti HCV,... 

 Siêu âm bụng: Gan to 

hoặc teo, dịch ổ bụng, 

huyết khối TMC,... 

 Sinh thiết gan. 

 Điều trị triệu 

chứng. 

 Điều trị giúp 

làm chậm tổn 

thương gan, 

ngăn ngừa biến 

chứng. 

 Phù: Furosemid, 

chọc tháo dịch. 

 Rối loạn đông 

máu: Vitamin K1. 

 Hạ Albumin: 

Truyền đạm, 

Albumin,... 

 Nhiễm trùng 

dịch báng: Kháng 

sinh. 

 

 Nghỉ ngơi tại 

giường. 

 Ăn đủ protein, 

vitamin,… 

 Không được 

uống rượu. 

 Trấn an cho 

bệnh nhân an 

tâm điều trị. 

 

 Nghỉ ngơi hợp lý, tránh 

các việc nặng nhọc. 

 Tránh các chất kích 

thích như rượu, bia, thuốc 

lá... 

 Kiểm tra chức năng 

gan, thận, PT mỗi 3 tháng. 

 Siêu âm bụng, AFP 

mỗi 6 tháng. 

 Nội soi mỗi 3 tháng. 

3, 4 

 Dấu hiệu sinh 

tồn. 

 Bệnh sử. 

 Lâm sàng: HC 

suy tế bào gan, HC 

tăng áp lực tĩnh 

mạch cửa,.. 

 Công thức máu. 

 Đông máu toàn bộ: 

PT, INR kéo dài. 

 Urê máu. 

 

 Điều trị triệu 

chứng. 

 

 Albumin. 

 Furosemid. 

 Vitamin K1. 

 Lactulose. 

 

 

 Nghỉ ngơi tại 

giường. 

 Ăn đủ protein, 

vitamin,… 

 Tránh các 

chất kích thích. 

 Theo dõi tại nhà tình 

trạng xuất huyết, tri giác, 

phù, chán ăn của bệnh 

nhân. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Chế độ ăn giàu chất xơ, vitamin, không được uống rượu, hút thuốc, ăn lạt nếu có phù, năng lượng khoảng 2.500 

Kcal/ngày, nước ≤ 1 lít/ngày. 

- Sinh hoạt: Nghỉ ngơi tại giường, tránh các việc nặng. 

- Phòng tránh tái phát: Tái khám nội soi mỗi năm để phát hiện tình trạng dãn tĩnh mạch thực quản. 

- Phòng biến chứng: Không uống rượu bia, không làm việc nặng, điều trị viêm gan B, C nếu có, dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. 


