
 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

 

 

 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Ăn uống dinh dưỡng đầy đủ đảm bảo cung cấp năng lương hàng ngày. 

- Lưu ý tình trạng nuốt của bệnh nhân (đặt sode dạ dày nuôi ăn nếu nuốt sặt hay không bệnh không hợp tác). 

- Khi xuất viện hướng dẫn bệnh nhân  tuân thủ điều trị , lưu ý các sinh hoạt có thể nguy hiểm khi lên cơn co giật như:  Leo cây, bơi lội… 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1 

 Đánh giá tình 

trạng co giật, ý thức 

(lưu ý tiền sử chấn 

thương đầu hay tiền 

sử động kinh và tuân 

thủ điều trị của bệnh 

nhân). 

 Khám toàn toàn 

diện, lưu ý các dấu 

hiệu thần kinh khu 

trú. 

 Lưu ý dấu hiệu 

sinh tồn và xử lý  

hậu quả của co giật. 

 Chụp CTScan    

hoặc MRI não 

(tìm nguyên 

nhân gây co 

giật). 

 Đo EEG. 

 XN Công 

thức máu ,sinh 

hóa máu, chức 

năng gan, thận, 

điện giải đồ,... 

 Thuốc chống 

co giật và điều 

trị nguyên nhân 

gây co giật (nếu 

có). 

 Điều trị triệu 

chứng kem theo 

nếu có: đau đầu, 

đau cơ,… 

Tùy theo tình trạng 

động kinh và các 

thể động kinh, Lựa 

chọn các thuốc 

sau: 

 Levetiracetam. 

 Topiramax. 

 Phenobarbital. 

 Carbamazepin. 

 Oxcarbazepin. 

 Chăm sóc cấp 

1 hay 2 tùy tình 

trạng bệnh. 

 Theo dõi tình 

trạng co giật. 

Dự kiến ra viện vào 

ngày 4-5 

 Uống thuốc theo toa. 

 Tái khám theo hẹn. 

 Chế độ ăn uống sinh 

hoạt: Tránh kích thích 

khởi phát cơn co giật. 

2-3 

 Khám và đánh giá 

tình trạng co giật, các 

bệnh lý kèm theo 

(nếu có). 

   Tiếp tục thuốc 

chống co giật, theo 

dõi tác dụng phụ 

khi dùng thuốc. 

 Chăm sóc cấp 

2 . 

 Theo dõi tình 

trạng co giật. 

 

 

KHOA NỘI THẦN KINH – NỘI TIẾT 

BỆNH ĐỘNG KINH 



 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH HẠ ĐƯỜNG HUYẾT DO THUỐC 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc điều 

trị 
Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1 

 Hồi hộp, đổ mồ hôi, 

yếu cơ, lo lắng, đau 

bụng, run, nhịp tim 

nhanh. 

 Triệu chứng thần 

kinh trung ương: Nhức 

đầu, mờ mắt, lơ mơ, 

hôn mê, kích động, 

động kinh. 

 Dấu thần kinh định 

vị. 

 Đường huyết. 

 Ure, creatinin. 

 Xét nghiệm 

thường quy. 

 Truyền đường 

glucose. 

 Ngưng thuốc hạ 

đường huyết. 

 Truyền đường 

glucose 30% 100ml. 

 Glucose 5% 

500ml. 

 Bệnh nhân tỉnh 

thì cho ăn uống. 

 Chăm sóc 

cấp 2. 
Dự kiến ra viện 

vào ngày thứ 3 

 Thuốc theo toa. 

 Tái khám theo 

hẹn. 

2 
 Dấu sinh tồn. 

 Bệnh sử: Tri giác, 

khả năng tự ăn uống. 

 Đường huyết 

mao mạch. 

 Chỉnh thuốc hạ 

đường huyết. 

 Chỉnh thuốc hạ 

đường huyết. 

 Chăm sóc 

cấp 2. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Trong khi nằm viện: 

+ Hạ đường huyết là bệnh lý cấp cứu, do đó phải theo dõi sát 24 - 48 giờ đầu nhập viện, theo dõi tri giác, thói quen ăn uống, khả 

năng ăn uống của bệnh nhân. 

         + Dinh dưỡng: Trong 1-2 ngày đầu hạ đường huyết, cho uống sữa nếu bệnh nhân ăn uống kém. 

- Sau khi xuất viện: Ăn uống đúng giờ, dặn bệnh nhân không được bỏ cử ăn, đặc biệt sau khi chích insulin, thuốc hạ đường. 

KHOA NỘI THẦN KINH – NỘI TIẾT 



 

KHOA NỘI THẦN KINH - NỘI TIẾT 

      PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

    BỆNH HÔN MÊ DO NHIỄM CETON ACID TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc  

điều trị 
Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1 

 Dấu sinh hiệu. 

 Bệnh sử: Triệu 

chứng lơ mơ, ói, 

đau bụng. 

 Khám có dấu 

mất nước (+); thở 

hít vào nhanh, 

sâu; dấu nhiễm 

trùng. 

 Xét nghiệm 

thường quy. 

 Đo áp lực 

thẩm thấu máu. 

 Khí máu 

động mạch, cấy 

máu, cấy tiểu. 

 Đường huyết 

1h/1 lần. 

 Định lượng 

Kali 1 - 2h/lần. 

 Na+, Cl-, 

HCO3 2 - 4h/lần 

 Ure, 

Creatinin   4 - 

6h/1 lần. 

 Ceton máu 

2h/1 lần. 

 Bồi hoàn dịch. 

 Sử dụng Insulin. 

 Điều chỉnh rối 

loạn điện giải. 

 Ngừa phù não. 

 Giảm nguy cơ 

huyết khối. 

 Điều trị bệnh 

kèm theo: nhiễm 

trùng,… 

 Chăm sóc 

người hôn mê. 

1. Bù dịch NaCl 0.9% 

 1L trong 1 - 2 giờ đầu. 

 300 - 400ml/1 giờ tiếp theo. 

 Khi glucose máu khoảng 

250mg/dl (13.9mmol), truyền 

thêm Glucose 5% tốc độ 150 – 

250ml/giờ đến khi bệnh nhân 

ăn được. 

2. Insulin 

 0.1-0.15 UI/kg tiêm tĩnh mạch. 

 0.1 UI/kg/giờ (TTM) liên tục. 

 Nếu đường huyêt không 

giảm 3mmol/l trong giờ đầu 

thì tăng liều insulin gấp đôi. 

 Khi đường huyết đạt 

16.5mmol/l, giảm liều insulin 

0.02 – 0.05 UI/kg/giờ. 

3. Bù điện giải 

 Kali Bicarbonate. 

 Kháng sinh nếu có nhiễm 

trùng. 

 Chăm sóc cấp 

1: Ăn qua sonde 

dạ dày nếu bệnh 

nhân lơ mơ, hôn 

mê. 

 Theo dõi 

lượng nước xuất 

nhập /ngày. 

 

Dự kiến ra viện 

vào ngày 6-7 

 Uống thuốc 

theo toa. 

 Tái khám theo 

hẹn. 

 Hướng dẫn 

phát hiện triệu 

chứng hạ đường 

huyết. 

 Khuyến cáo 

bệnh nhân tự theo 

dõi đường huyết 

tại nhà bằng máy 

đường huyết mao 

mạch. 



2-3 

 Dấu hiệu sinh 

tồn. 

 Tri giác. 

 Dấu hiệu 

nhiễm trùng. 

 Đường huyết. 

 Ceton. 

 Điện giải đồ. 

 Ure, 

creatinin. 

  NaCl 0.9%. 

 Bù kali. 

 Insulin theo mức đường 

huyết. Xem xét chuyển 

insulin tiêm dưới da. 

 Kháng sinh. 

 Chăm sóc cấp 

1: Ăn qua sonde 

dạ dày nếu bệnh 

nhân lơ mơ, hôn 

mê. 

 Theo dõi 

lượng nước xuất 

nhập/ ngày. 

 

4-5 

 Dấu sinh sinh 

tồn. 

 Tri giác. 

 Dấu hiệu nhiễm 

trùng. 

 Đường huyết. 

 Ceton. 

 Điện giải đồ. 

 Ure, creatinin. 

 Chuyển sang 

Insulin tiêm dưới 

da. 

 Insulin tiêm dưới da: liều 

2/3-3/4 tổng liều Insulin 

ngày trước đó. 

 Chăm sóc cấp 1 

 Theo dõi 

lượng nước xuất 

nhập/ngày. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Trong khi nằm viện: 

+ Dinh dưỡng: Trong những ngày rối loạn tri giác ăn qua sonde. 

+ Sau khi tỉnh táo hoàn toàn: Ăn cơm, thức ăn mềm. 

   -    Sau khi xuất viện: Tái khám định kì theo lịch hẹn để chỉnh đường huyết. 



 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

 

 

 

 

 

 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

1 

 Dấu sinh 

tồn. 

 Bệnh 

sử: triệu 

chứng lơ 

mơ, ói, đau 

bụng. 

 Khám 

có dấu mất 

nước (+). 

 Dấu 

nhiễm trùng. 

 Xét nghiệm 

thường quy. 

 Đo áp lực 

thẩm thấu máu. 

 Khí máu 

động mạch, cấy 

máu, cấy tiểu. 

 Đường 

huyết 1h/1 lần. 

 Định lượng 

Kali 1-2h/lần. 

 Na+, Cl-, 

HCO3 2-4h/lần 

 Ure,Creatinin 

4-6h/1 lần. 

 

 Bồi hoàn 

dịch. 

 Sử dụng 

Insulin. 

 Điều chỉnh 

rối loạn điện 

giải. 

 Ngừa phù 

não. 

 Giảm nguy 

cơ huyết khối. 

 Điều trị 

bệnh kèm 

theo: nhiễm 

trùng,… 

 Chăm sóc 

người hôn 

mê. 

1. Bù dịch NaCl 0.9% 

 1L trong 1-2 giờ đầu. Nếu có giảm thể 

tích nặng gây tụt huyết áp truyền NaCl 

0.9% 1L/giờ, đến khi huyết áp tối đa > 

90mmHg. Nồng độ Na+ tăng, truyền 

NaCl 0.45% 250-500ml/giờ tùy tình trạng 

mất nước. 

 300-400ml/1 giờ tiếp theo. 

 Khi glucose máu khoảng 250mg/dl 

(13,9mmol), truyền thêm Glucose 5% tốc 

độ 150 – 250ml/giờ đến khi bệnh nhân ăn 

được. 

2. Insulin 

 0.1-0.15 UI/kg tiêm tĩnh mạch. 

 0.1 UI/kg/giờ (TTM) liên tục. 

 Nếu đường huyêt không giảm 

3mmol/l trong giờ đầu thì tăng liều 

insulin gấp đôi. 

 Khi đường huyết đạt 16.5mmol/l, 

 Chăm sóc cấp 

1: Ăn qua sonde 

dạ dày nếu bệnh 

nhân lơ mơ, hôn 

mê. 

 Theo dõi lượng 

nước xuất 

nhập/ngày. 

 

Dự kiến ra viện 

vào ngày 6-7 

 Uống thuốc 

theo toa. 

 Tái khám 

theo hẹn. 

 Hướng dẫn 

phát hiện triệu 

chứng hạ đường 

huyết. 

 Khuyến cáo 

bệnh nhân tự 

theo dõi đường 

huyết tại nhà 

bằng máy đường 

huyết mao 

mạch. 

KHOA NỘI THẦN KINH – NỘI TIẾT 

 BỆNH HÔN MÊ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

 



 

 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

giảm liều insulin 0.02-0.05 UI/kg/giờ. 

 Bù điện giải: Kali. 

 Kháng sinh nếu có nhiễm trùng. 

2-3 

 Dấu hiệu 

sinh tồn. 

 Tri giác. 

 Dấu 

hiệu nhiễm 

trùng. 

 Đường huyết. 

 Điện giải đồ. 

 Ure, 

creatinin. 

  NaCl 0.9%. 

 Bù kali. 

 Insulin theo mức đường huyết. Xem 

xét chuyển insulin tiêm dưới da. 

 Kháng sinh. 

 Chăm sóc cấp 

1: ăn qua sonde 

dạ dày nếu bệnh 

nhân lơ mơ, hôn 

mê. 

 Theo dõi lượng 

nước xuất 

nhập/ngày. 

 

4-5 

 Dấu hiệu 

sinh tồn. 

 Tri giác. 

 Dấu 

hiệu nhiễm 

trùng. 

 Đường 

huyết. 

 Điện giải 

đồ. 

 Ure, 

creatinin. 

 Chuyển 

sang Insulin 

tiêm dưới da. 

 Insulin tiêm dưới da: Liều 2/3-3/4 

tổng liều Insulin ngày trước đó. 

 Chăm sóc cấp 1. 

 Theo dõi lượng 

nước xuất 

nhập/ngày. 

 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Trong khi nằm viện: 

+ Dinh dưỡng: Trong những ngày rối loạn tri giác ăn qua sonde. 

+ Sau khi tỉnh táo hoàn toàn: Ăn cơm, thức ăn mềm. 

   -    Sau khi xuất viện: Tái khám định kì theo lịch hẹn để chỉnh đường huyết. 



 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

 

 

 

 

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

1 

 Khai thác kỹ 

bệnh sử (chú ý 

thời điểm và yếu 

tố gây khởi phát 

bệnh), tiền sử. 

 Khám: Đánh 

giá dấu hiệu sinh 

tồn, ý thức, dấu 

thần kinh khú 

trú, các dây sọ, 

các cơ quan 

khác.  

 CT Scan não 

và/ hoặc MRI 

não, CTA 

não… 

 Công thức 

máu, đường 

huyết và các 

xét nghiệm sinh 

hóa thường qui. 

 Điều trị tái thông 

mạch não (nếu có chỉ 

định). 

 Sử dụng thuốc 

phòng ngừa tái phát. 

 Kiểm soát huyết áp. 

 Dự phòng xuất 

huyết tiêu hóa. 

 Điều trị các bệnh lý, 

triệu chứng kèm theo. 

Tái thông khi có chỉ 

định:  

 rTPa: Actilyse. 

 Chống kết tập tiểu 

cầu: Clopidogrel 

75mg, Aspirin 81mg. 

Statin, kháng đông 

 Kiểm soát huyết áp 

Lựa chọn các thuốc:  

 Ức chế canxi, ức 

chế men chuyển, lợi 

tiểu,… 

 Dinh dưỡng thần 

kinh: Cerebrolysin, 

Piracetam, Citicoline. 

 Giảm đau: 

Paracetamol. 

 Dịch truyền: 

Natriclorid 0.9%. 

 Chăm sóc cấp 1. 

 Theo dõi hiệu, 

huyết áp  mỗi 4 

giờ . 

 Bệnh nhân tỉnh 

táo nuốt được: Ăn 

cháo, sữa. 

 Bệnh nhân lơ 

mơ hôn mê, nuốt 

sặc: Đặt sonde dạ 

dày, ăn súp, sữa 

qua sonde. 

 Bệnh tiểu khó: 

Đặt sonde tiểu 

lưu. 

 

Dự kiến ra viện 

ngày 6-7 

 Uống thuốc 

theo toa. 

 Tái khám theo 

hẹn. 

 Hướng dẫn 

bệnh nhân thay 

đổi lối sống: Bỏ 

thuốc lá rượu bia, 

giảm ăn muối, 

giảm cân, luyện 

tập thân thể. 

KHOA NỘI THẦN KINH – NỘI TIẾT 

 NHỒI MÁU NÃO 

 



 

 

2 

Khám: 

 Ý thức. 

 Dấu thần kinh 

khu trú, các dây 

sọ. 

 Các cơ quan 

khác. 

 Tầm soát các 

yếu tố gây nhồi 

máu não: Siêu 

âm Doppler 

tim. 

 Siêu âm 

Doppler mạch 

máu: Động 

mạch cảnh cột 

sống cổ… 

 Chống kết tập tiểu 

cầu. 

 Kiểm soát huyết áp. 

 Điều trị triệu chứng. 

 Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng. 

 Dịch truyền: 

Natriclorid 0.9%. 

 Clopidogrel 75mg 

và/ hoặc Aspirin 81mg, 

Statin, kháng đông. 

 Kiểm soát huyết áp. 

 Dinh dưỡng thần 

kinh. 

 Chăm sóc cấp 

1. 

 Theo dõi hiệu, 

huyết áp  mỗi 8 

giờ. 

 

3-5 

Khám : 

 Ý thức. 

 Dấu thần kinh 

khu trú, các dây 

sọ. 

 Các cơ quan 

khác. 

  Chống kết tập tiểu 

cầu. 

 Kiểm soát huyết áp. 

 Điều trị triệu chứng. 

 Vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng. 

 Clopidogrel 75mg 

Và/ hoặc Aspirin 

81mg, kháng đông. 

 Kiểm soát huyết áp. 

 Statin. 

 Dinh dưỡng thần 

kinh. 

 Chăm sóc cấp 1. 

 Theo dõi hiệu, 

huyết áp  mỗi 8 

giờ. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Chế độ ăn: Hạn chế dầu mỡ, mặn, các chất kích thích. 

- Sinh hoạt: Tập luyện thân thể, nghỉ ngơi và vận động hợp lý. 

- Phòng tránh tái phát: Tái khám định kỳ theo hẹn. 



 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

 

 

 

 

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

1 

 Khám: Ý 

thức, dấu thần 

kinh khú trú, 

các dây sọ, các 

cơ quan khác, 

dấu hiệu sinh 

tồn, chú ý 

huyết áp. 

 CT Scan 

não. 

 CTA não 

hoặc MRI não. 

 ECG. 

 Công thức 

máu, sinh hóa 

máu thường 

qui. 

 Dịch truyền. 

 Kiểm soát huyết 

áp (lưu ý kiểm soát 

HA 140/90 mmHg). 

 Giảm đau - an 

thần. 

 Chống táo bón. 

 Dự phòng xuất 

huyết tiêu hóa do 

stress. 

 Dinh dưỡng thần 

kinh. 

 Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng. 

 Natriclorid 0.9%. 

 Cerebrolysin hoặc 

Citicoline. 

 Lựa chọn thuốc hạ áp: 

ức chế canxi, ức chế men 

chuyển, lợi tiểu… 

 Pantoprazol  hoặc 

Omeprazol. 

 Paracetamol. 

 Diazepam. 

 Sorbitol. 

 Chăm sóc cấp I. 

 Theo dõi hiệu, 

huyết áp  mỗi 4 giờ.  

 Bệnh nhân tỉnh 

táo nuốt được: Ăn 

cháo, sữa. 

 Bệnh nhân lơ 

mơ hôn mê, nuốt 

sặc: Đặt sonde dạ 

dày, ăn súp, sữa 

qua sonde. 

 Bệnh tiểu khó: 

đặt sonde tiểu lưu. 

Dự kiến ra viện 

ngày 6-7 

 Thuốc theo toa. 

 Tái khám theo 

hẹn. 

 Hướng dẫn 

bệnh nhân thay 

đổi lối sống, chế 

độ ăn uống, sinh 

hoạt: Bỏ thuốc lá 

rượu bia, giảm ăn 

muối, giảm cân, 

luyện tập thân 

thể. 

2-5 

 Khám: Ý 

thức, dấu thần 

kinh khú trú, 

các dây sọ, các 

cơ quan khác, 

dấu hiệu sinh 

tồn, chú ý 

huyết áp. 

   Natriclorid 0.9%. 

 Cerebrolysin, Citicoline 

 Hạ áp. 

 Pantoprazol hoặc  

Omeprazol. 

 Paracetamol. 

 Diazepam. 

 Sorbitol. 

 Chăm sóc cấp I. 

 Theo dõi hiệu, 

huyết áp  mỗi  8 

giờ. 

KHOA NỘI THẦN KINH – NỘI TIẾT 

 BỆNH XUẤT HUYẾT NÃO 

 



 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

-  Chế độ ăn: Hạn chế dầu mỡ, mặn, các chất kích thích. 

-  Sinh hoạt: Tập luyện thân thể, nghỉ ngơi và vận động hợp lý. 

-  Phòng tránh tái phát: Tuân thủ điều trị, không tự ý ngưng thuốc. 

 


