
           

        KHOA NỘI TIM MẠCH - LÃO HỌC 

     PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

     ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH 

Ngày Khám Cận Lâm Sàng Nguyên Tắc Điều Trị Thuốc Chăm Sóc 

Ngày 

trước 

thủ 

thuật 

 Dấu hiệu sinh 

tồn: mạch, huyết 

áp, SpO2. 

 Đau ngực. 

 Biến chứng. 
 Phân độ đau 

ngực: thang điểm 

CCS. 
  Tiền căn bệnh 

mạch vành. 
  Yếu tố nguy cơ 

bệnh tim mạch. 
  Tiền căn bệnh lý 

nội, ngoại khoa. 

 ECG. 

 Siêu âm tim. 

 X quang phổi. 

 Công thức máu, nhóm máu 

 Đông máu: PT, aPTT, 

Fibrinogen. 

 Creatinine, Ure. 

 Điện giải đồ. 

 AST, ALT. 

 Bilan lipid. 

 Glucose. 

 Marker viêm gan B, C, 

HIV. 

Test không xâm lấn: 

 ECG gắng sức. 

 Siêu âm tim gắng sức. 

 MSCT mạch vành. 

 Hạ áp. 

 Giảm đau ngực, điều trị 

nội khoa tối ưu. 

 Chụp ± Can thiệp mạch 

vành khi có chỉ định: 

Theo phân độ đau ngực: 

+ CCS II kém đáp ứng 

điều trị nội. 

+ CCS III. 

+ CCS IV. 

 Theo Test không xâm lấn 

(+): 

+ Nguy cơ trung bình, có 

triệu chứng tái phát. 

+ Nguy cơ cao. 

+ MSCT mạch vành (+). 

 Hạ áp (ức chế 

men chuyển/thụ 

thể). 

 Chống kết tập 

tiểu cầu kép. 

 Statin. 

 Ức chế bêta. 

 Nitrates. 

 Ivabradin. 

 Trimetazidin 

(chọn lựa thứ 2). 

 Cấp 2. 

 Cấp 3. 

 

Ngày 

thủ 

thuật 

 Dấu hiệu sinh 

tồn: Mạch, huyết 

áp 

 Đau ngực 

 Kiểm tra các xét 

nghiệm sinh hóa, 

 ECG 

 Siêu âm tim 

 Chụp mạch vành chẩn đoán 

 Hội chẩn phẫu thuật tim 

khi có chỉ định phẫu thuật 

bắc cầu chủ-vành 

 Can thiệp mạch vành 

 Điều trị nội khoa tối ưu 

sau can thiệp mạch vành 

 Hạ áp 

  Chống kết tập 

tiểu cầu kép 

 Statin 

 Ức chế bêta 

 Nitrates 

  Nhịn ăn 

trước thủ 

thuật. 

  Nghỉ ngơi 

tại giường. 

 Rút sheath, 



siêu âm tim, XQ 

phổi trước can 

thiệp mạch vành 

 Phòng ngừa suy thận do 

thuốc cản quang 

 Phòng ngừa, chẩn đoán, 

xử trí các tai biến do thủ 

thuật 

 Ivabradin 

 Trimetazidin 

(chọn lựa thứ 2) 

 

băng ép. 

 Theo dõi sinh 

hiệu, nước 

tiểu, chảy 

máu. 

 Uống nhiều 

nước. 

 Chăm sóc 

cấp 2. 

Ngày 

sau 

thủ 

thuật 

- 

xuất 

viện 

 

 Dấu hiệu sinh 

tồn: mạch, huyết 

áp. 

 Đau ngực. 

 Biến chứng. 

 Tai biến thủ thuật. 

 

 ECG. 

 Siêu âm tim. 

 Creatinine, Urê. 

 Điện giải đồ. 

  Men tim. 

 Điều trị nội khoa tối ưu 

sau can thiệp mạch vành. 

 

 Hạ áp. 

 Chống kết tập 

tiểu cầu kép. 

 Statin. 

 Ức chế bêta. 

 Nitrates. 

 Ivabradin. 

 Trimetazidin 

(chọn lựa thứ 2). 

 Nghỉ ngơi. 

 Uống nhiều 

nước. 

 Chăm sóc 

cấp 3. 

 

 

* Quản lí dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh: 

   1. Trong khi nằm viện 

       - Ngưng hút thuốc lá. 

       - Dinh dưỡng: Hạn chế thức ăn dầu mỡ, hạn chế chất bột 

đường, ăn nhiều rau xanh, trái cây. 

       - Nghỉ ngơi tại giường, vận động thể lực phù hợp theo 

chỉ định của bác sĩ điều trị. 

   2. Sau khi xuất viện 

       - Hạn chế ăn mỡ động vật. 

       - Tuân thủ chế độ ăn kiêng đối với bệnh nhân Đái tháo đường. 

       - Ăn lạt đối với bệnh nhân Tăng huyết áp. 

    - Giảm cân đối vối người béo phì. 

    - Nghỉ ngơi, tập thể dục theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị. 

    - Uống thuốc theo toa xuất viện. 

    - Tái khám lại sau theo lịch hẹn. 

3. Khi xuất hiện các triệu chứng sau, cần nhập viện ngay: 

- Đau, nặng ngực kéo dài trên 20 phút. 

- Đau ngực dữ dội ngay từ lúc đầu. 

- Đau ngực ≥ 3 cơn trong ngày. 

- Khó thở, nghẹt thở, hụt hơi, vã mồ hôi lạnh. 

- Nôn ra máu, tiêu phân đen.



 



   

 

KHOA NỘI TIM MẠCH - LÃO HỌC 

       PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

               HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1 

 Khám tổng quát. 

 Đánh giá các yếu tố 

nguy cơ (YTNC). 

 Khám triệu chứng phù, 

màu sắc da, cảm giác chi 

tắc mạch. 

 Đánh giá tưới máu mô 

chi. 

 Công thức máu. 

 D-Dimer. 

 Đông máu toàn bộ. 

 Đường huyết.    Ion 

đồ. 

 Ure.  Creatinin.  

 Siêu âm Doppler mạch máu.  

 Chụp hệ tĩnh mạch cản quang. 

 Chụp MRI. 

 Tầm soát bệnh lý RLĐM 

bẩm sinh/ mắc phải. 

 Điều trị bằng 

thuốc. 

 Điều trị 

không bằng 

thuốc và loại bỏ 

YTNC. 

 Thuốc kháng 

đông tác động 

trực tiếp (Thuốc 

kháng đông thế 

hệ mới). 

 Thuốc kháng 

vitamin K. 

 Vận động 

sớm. 

 Kê cao 

chân. 

 Hạn chế 

hoạt động thể 

thao trong 10-

14 ngày đầu. 

 Đánh giá bệnh 

kèm theo. 

 Đánh giá toàn 

trạng, xem xét 

xuất viện sớm 

điều trị ngoại trú. 

2 

 Khám tổng quát. 

 Khám triệu chứng phù, 

màu sắc da, cảm giác chi 

tắc mạch. 

 Đánh giá tưới máu mô 

chi. 

 Xét nghiệm bổ sung nếu 

có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn đoán 

bệnh khác kèm theo. 

 Điều trị bằng 

thuốc. 

 Điều trị 

không bằng 

thuốc và loại bỏ 

YTNC. 

 Thuốc kháng 

đông tác động 

trực tiếp. 

 Thuốc kháng 

vitamin K. 

 Vận động sớm. 

 Kê cao chân. 

 Hạn chế 

hoạt động thể 

thao trong 10-

14 ngày đầu. 

 Đánh giá bệnh 

kèm theo. 

 Đánh giá toàn 

trạng, xem xét 

xuất viện sớm 

điều trị ngoại trú. 

3 

 Khám tổng quát. 

 Khám triệu chứng phù, 

màu sắc da, cảm giác chi 

tắc mạch. 

 Đánh giá tưới máu mô 

chi 

 Xét nghiệm bổ sung nếu 

có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn đoán 

bệnh khác kèm theo. 

 Điều trị bằng 

thuốc. 

 Điều trị 

không bằng 

thuốc ** và loại 

bỏ YTNC 

 Thuốc kháng 

đông tác động 

trực tiếp . 

 Thuốc kháng 

vitamin K. 

 Vận động sớm 

 Kê cao chân 

 Hạn chế hoạt 

động thể thao 

trong 10-14 

ngày đầu 

 Đánh giá bệnh 

kèm theo. 

 Đánh giá toàn 

trạng, xem xét 

xuất viện sớm 

điều trị ngoại trú. 



4 

 Khám tổng quát. 

 Khám triệu chứng phù, 

màu sắc da, cảm giác chi 

tắc mạch. 

 Đánh giá tưới máu mô 

chi. 

 Xét nghiệm bổ sung nếu 

có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn đoán 

bệnh khác kèm theo. 

 Điều trị bằng 

thuốc. 

 Điều trị 

không bằng 

thuốc và loại bỏ 

YTNC. 

 Thuốc kháng 

đông tác động 

trực tiếp (Thuốc 

kháng đông thế 

hệ mới). 

 Thuốc kháng 

vitamin K. 

 Vận động 

sớm. 

 Kê cao 

chân. 

 Hạn chế 

hoạt động thể 

thao trong 10-

14 ngày đầu. 

 Đánh giá bệnh 

kèm theo. 

 Đánh giá toàn 

trạng, xem xét 

xuất viện sớm 

điều trị ngoại trú. 

5,6,7,

… 

 Khám tổng quát. 

 Khám triệu chứng phù, 

màu sắc da, cảm giác chi 

tắc mạch. 

 Đánh giá tưới máu mô 

chi. 

 Xét nghiệm bổ sung nếu 

có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn đoán 

bệnh khác kèm theo. 

 Điều trị bằng 

thuốc. 

 Điều trị 

không bằng 

thuốc và loại bỏ 

yếu tố nguy cơ. 

 Thuốc kháng 

đông tác động 

trực tiếp (Thuốc 

kháng đông thế 

hệ mới). 

 Thuốc kháng 

vitamin K. 

 Vận động 

sớm. 

 Kê cao 

chân. 

 Hạn chế 

hoạt động thể 

thao trong 10-

14 ngày đầu. 

 Đánh giá bệnh 

kèm theo. 

 Đánh giá toàn 

trạng, xem xét 

xuất viện sớm 

điều trị ngoại trú. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Trong khi nằm viện: Ăn chế độ ăn bệnh lý của bệnh viện. 

- Sau khi xuất viện: Ăn theo tư vấn của nhân viên y tế. 

- Sinh hoạt: 

+ Đi bộ, làm công việc thường ngày. 

+ Hạn chế hoạt động thể thao 10-14 ngày đầu. 

+ Tránh đi máy bay trong khoảng 4 tuần đầu. 

+ Có thể tập thể dục tay, thân nếu huyết khối ở chân; và 

chân, thân nếu huyết khối ở tay. 

 

- Phòng tránh tái phát: 

+ Điều trị đúng và đủ thời gian. 

+ Loại bỏ các yếu tố nguy cơ. 

- Phòng biến chứng: 

+ Biến chứng cấp: Thuyên tắc phổi. 

+ Biến chứng hậu huyết khối: Suy tĩnh mạch, xơ hóa mô 

dưới da, loét tĩnh mạch. 

** Điều trị không bằng thuốc: Vớ áp lực, lấy huyết khối, 

đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới. 



 

 



 

KHOA NỘI TIM MẠCH - LÃO HỌC 

   PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

   NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP KHÔNG ST CHÊNH LÊN 

Ngày  Khám Cận Lâm Sàng Nguyên Tắc Điều Trị Thuốc Chăm Sóc 

Ngày 

trước 

thủ 

thuật 

 Dấu hiệu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp, 

SpO2. 

 Đau ngực. 

 Biến chứng. 

 Phân độ đau ngực: 

thang điểm, TIMI. 

 Tiền căn bệnh mạch 

vành. 

 Yếu tố nguy cơ bệnh 

tim mạch. 

 Tiền căn bệnh lý nội, 

ngoại khoa. 

 CK-MB, Troponin. 

 ECG. 

 Siêu âm tim. 

 X quang phổi. 

 Công thức máu, nhóm 

máu. 

 Đông máu: PT, aPTT, 

Fibrinogen. 

 Creatinine, Ure. 

 Điện giải đồ. 

 AST, ALT. 

 Bilan lipid. 

 Glucose. 

 Marker viêm gan B, C, 

HIV. 

 Ổn định huyết áp. 

 Giảm đau ngực. 

 Can thiệp mạch vành cấp 

cứu khi: 

- Sốc tim, rối loạn 

huyết động. 

- Đau ngực < 12h. 

- < 48h + Đau ngực. 

 Kháng đông. 

 Chống kết tập tiểu cầu 

kép. 

 Statin. 

 Ức chế bêta. 

 Nitrates, dãn mạch. 

 Ức chế men chuyển/thụ 

thể (HA cao/Suy tim). 

 Chăm sóc đặc 

biệt, cấp 1. 

 Chăm sóc cấp 1. 

Ngày 

thủ 

thuật 

 Dấu hiệu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp, 

SpO2. 

 Đau ngực. 

 Biến chứng. 

 Phân tầng nguy cơ: 

thang điểm TIMI. 

 Vị trí đường vào: 

 ECG. 

 Siêu âm tim. 

 Chụp mạch vành chẩn 

đoán. 

 Hội chẩn phẫu thuật tim 

khi có chỉ định phẫu 

thuật bắc cầu chủ-vành. 

 Can thiệp mạch vành. 

 Điều trị nội khoa tối ưu 

sau can thiệp mạch vành. 

 Phòng ngừa suy thận do 

thuốc cản quang. 

 Kháng đông. 

 Chống kết tập tiểu cầu 

kép. 

 Statin. 

 Ức chế bêta. 

 Nitrates, dãn mạch. 

 Ức chế men chuyển /thụ 

thể. 

 Nhịn ăn trước 

thủ thuật. 

 Nghỉ ngơi tại 

giường. 

 Rút sheath, băng 

ép. 

 Theo dõi sinh 

hiệu, nước tiểu, 



Ngày  Khám Cận Lâm Sàng Nguyên Tắc Điều Trị Thuốc Chăm Sóc 

mạch quay, mạch 

bẹn. 

 Phòng ngừa, chẩn đoán, 

xử trí các tai biến do thủ 

thuật. 

chảy máu. 

 Uống nhiều 

nước. 

 Chăm sóc cấp 2. 

Ngày 

sau 

thủ 

thuật 

- 

xuất 

viện 

 Dấu hiệu sinh tồn: 

mạch, huyết áp, 

SpO2. 

 Đau ngực. 

 Biến chứng. 

 Tai biến thủ thuật. 

 

 ECG. 

 Siêu âm tim. 

 Creatinine, Ure. 

 Điện giải đồ. 

 Men tim. 

 Điều trị nội khoa tối ưu 

sau can thiệp mạch vành. 

 Kháng đông. 

 Chống kết tập tiểu cầu 

kép. 

 Statin. 

 Ức chế bêta. 

 Nitrates, dãn mạch. 

 Ức chế men chuyển /thụ 

thể. 

 Nghỉ ngơi. 

 Tháo băng ép. 

 Uống nhiều 

nước. 

 

 

CHĂM SÓC, TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH: 

- Ngưng hút thuốc lá. 

- Hạn chế ăn mỡ động vật. 

- Tuân thủ chế độ ăn kiêng đối với bệnh nhân đái tháo đường. 

- Ăn lạt đối với bệnh nhân tăng huyết áp. 

- Nghỉ ngơi, tập thể dục theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị. 

- Uống thuốc theo toa xuất viện. 

- Tái khám lại sau theo lịch hẹn. 

KHI XUẤT HIỆN CÁC TRIỆU CHỨNG SAU, CẦN NHẬP VIỆN NGAY: 
- Đau, nặng ngực kéo dài trên 20ph. 

- Đau ngực dữ dội ngay từ lúc đầu. 

- Đau ngực ≥ 3 cơn trong ngày. 

- Khó thở, nghẹt thở, hụt hơi, vã mồ hôi lạnh 

- Nôn ra máu, tiêu phân đen 

 

 



 

    

   KHOA NỘI TIM MẠCH - LÃO HỌC 

   PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

   NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN 

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

Ngày 

trướ

c thủ 

thuật 

 Dấu hiệu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp, SpO2. 

 Đau ngực. 

 Biến chứng. 

 Phân độ đau ngực: thang 

điểm GRACE, TIMI. 

 Tiền căn bệnh mạch 

vành. 

 Yếu tố nguy cơ bệnh tim 

mạch. 

 Tiền căn bệnh lý nội, 

ngoại khoa. 

 CK-MB (Men tim), 

Troponin. 

 X quang phổi. 

 Creatinine, Ure. 

 ECG.         Siêu âm tim. 

 Điện giải đồ.  AST, ALT 

 Bilan lipid.     Glucose. 

 Marker viêm gan B, C, 

HIV. 

 Công thức máu, nhóm máu. 

 Đông máu: PT, aPTT, 

Fibrinogen. 

 Ổn định huyết áp. 

 Giảm đau ngực. 

Can thiệp mạch vành: 

    - Nguy cơ rất cao (đau ngực 

kháng trị, suy tim, rối loạn nhịp 

thất, rối loạn huyết động): 

Chụp mạch vành khẩn (< 2h). 

    - Nguy cơ cao (GRACE > 

140 hoặc ít nhất 1 nguy cơ ban 

đầu cao): Can thiệp sớm < 24h. 

    - Nguy cơ trung bình 

(GRACE 110-140) < 72h. 

 Kháng đông. 

 Chống kết tập tiểu 

cầu kép. 

 Statin. 

 Ức chế bêta. 

 Nitrates, dãn mạch. 

 Ức chế men 

chuyển /thụ thể 

(HA cao/ Suy tim). 

 Chăm sóc đặc 

biệt. 

 Chăm sóc cấp I. 

 

Ngày 

thủ 

thuật 

 Dấu hiệu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp, SpO2 

 Đau ngực. 

 Biến chứng. 

 Phân tầng nguy cơ: 

Thang điểm GRACE, 

TIMI. 

 Vị trí đường vào: Mạch 

quay, mạch bẹn 

 ECG. 

 Siêu âm tim. 

 Chụp mạch vành chẩn 

đoán. 

 Hội chẩn phẫu thuật tim khi 

có chỉ định phẫu thuật bắc 

cầu chủ-vành. 

 Can thiệp mạch vành. 

 Điều trị nội khoa tối ưu sau 

can thiệp mạch vành. 

 Phòng ngừa suy thận do 

thuốc cản quang. 

 Phòng ngừa, chẩn đoán, xử 

trí các tai biến do thủ thuật. 

 Kháng đông. 

 Chống kết tập tiểu 

cầu kép. 

 Statin. 

 Ức chế bêta. 

 Nitrates, dãn mạch. 

 Ức chế men 

chuyển /thụ thể. 

 Nhịn ăn trước 

thủ thuật. 

 Nghỉ ngơi tại 

giường. 

 Rút sheath, băng ép. 

 Theo dõi sinh 

hiệu, nước tiểu, 

chảy máu. 

 Uống nhiều nước. 

 Chăm sóc cấp 2. 



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

Ngày 

sau 

thủ 
thuật 

- 

xuất 

viện 

 

 Dấu hiệu sinh tồn: 

mạch, huyết áp, SpO2. 

 Đau ngực. 

 Biến chứng. 

 Tai biến thủ thuật. 

 

 ECG. 

 Siêu âm tim. 

 Creatinine, Ure. 

 Điện giải đồ. 

 Men tim. 

 Điều trị nội khoa tối ưu sau 

can thiệp mạch vành. 

 

 Kháng đông. 

 Chống kết tập tiểu 

cầu kép. 

 Statin. 

 Ức chế bêta. 

 Nitrates, dãn mạch. 

 Ức chế men 

chuyển/thụ thể. 

 Nghỉ ngơi. 

 Tháo băng ép. 

 Uống nhiều 

nước. 

 

CHĂM SÓC, TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH: 

- Ngưng hút thuốc lá. 

- Hạn chế ăn mỡ động vật. 

- Tuân thủ chế độ ăn kiêng đối với bệnh nhân đái tháo đường. 

- Ăn lạt đối với bệnh nhân tăng huyết áp. 

- Nghỉ ngơi, tập thể dục theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị. 

- Uống thuốc theo toa xuất viện. 

- Tái khám lại sau theo lịch hẹn. 

KHI XUẤT HIỆN CÁC TRIỆU CHỨNG SAU, CẦN NHẬP VIỆN NGAY: 

- Đau, nặng ngực kéo dài trên 20 phút. 

- Đau ngực dữ dội ngay từ lúc đầu. 

- Đau ngực ≥ 3 cơn trong ngày. 

- Khó thở, nghẹt thở, hụt hơi, vã mồ hôi lạnh. 

- Nôn ra máu, tiêu phân đen. 



 

 

KHOA NỘI TIM MẠCH - LÃO HỌC 

      PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

        SUY TIM 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc 
Chăm 

sóc 
Kế hoạch ra viện 

1 

 Khám tổng quát. 

 Đo huyết áp 

(HA)  mỗi ngày. 

 Đánh giá mức 

độ các triệu 

chứng suy tim 

(khó thở, mệt 

mỏi, đau ngực, 

tiểu ít, phù,…). 

 Công thức máu. 

 GOT (chức năng gan). 

 GPT (Men gan). 

 Ure.        Creatinin. 

 Peptide lợi niệu. 

 Bilan lipid máu. 

 Đường huyết đói. 

 Ion đồ. 

 Phân tích nước tiểu. 

 Điện tim. 

 Xquang tim phổi. 

 Siêu âm Doppler tim. 

 Điều trị chung cho tất 

cả nguyên nhân gây ra 

suy tim. 

 Chế độ nghỉ ngơi hợp 

lý tùy mức độ suy tim. 

 Loại bỏ các yếu tố 

nguy cơ (chất kích 

thích, stress, thuốc…). 

 Kiểm soát huyết áp 

(HA). 

 Lợi tiểu. 

 Kiểm soát đường 

huyết. 

 Glucosid trợ tim. 

 Kiểm soát nhịp 

tim. 

 Cấp 1. 

 Cấp 2. 

 Cấp 3. 

 Đánh giá (ĐG) mức 

độ suy tim. 

 ĐG nguyên nhân 

nhập viện. 

 ĐG có thể điều trị 

ngoại trú đường 

uống. 

2 

 Khám tổng quát. 

 Đo HA. 

 Đánh giá đáp 

ứng các triệu 

chứng. 

 Xét nghiệm bổ sung 

nếu có biến cố. 

  Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh khác kèm 

theo. 

 Điều trị chung cho tất 

cả nguyên nhân gây ra 

suy tim. 

 Chế độ nghỉ ngơi hợp 

lý tùy mức độ suy tim 

 Loại bỏ các YTNC. 

 Kiểm soát HA. 

 Lợi tiểu. 

 Kiểm soát đường 

huyết. 

 Glucosid trợ tim. 

 Kiểm soát nhịp tim. 

 Cấp 1. 

 Cấp 2. 

 Cấp 3. 

 ĐG mức độ suy tim. 

 ĐG nguyên nhân 

nhập viện. 

 ĐG có thể điều trị 

ngoại trú đường 

uống. 

3 

  Khám tổng quát. 

  Đo HA. 

  Đánh giá đáp 

ứng các triệu 

chứng. 

 Xét nghiệm bổ sung 

nếu có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh khác kèm 

theo. 

 Điều trị chung cho tất cả 

nguyên nhân gây ra suy tim. 

 Chế độ nghỉ ngơi hợp lý 

tùy mức độ suy tim. 

 Loại bỏ các YTNC. 

 Kiểm soát HA. 

 Lợi tiểu. 

 Kiểm soát đường huyết. 

 Glucosid trợ tim. 

 Kiểm soát nhịp tim. 

 Cấp 1. 

 Cấp 2. 

 Cấp 3. 

 ĐG mức độ suy tim. 

 ĐG nguyên nhân 

nhập viện. 

 ĐG có thể điều trị 

ngoại trú đường uống. 



Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc 
Chăm 

sóc 
Kế hoạch ra viện 

Ngày 

4 

 Khám tổng quát. 

 Đo HA. 

  Đánh giá đáp 

ứng các triệu 

chứng. 

 Xét nghiệm bổ sung 

nếu có biến cố.  

 Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh khác kèm 

theo. 

 Điều trị chung cho tất 

cả nguyên nhân gây ra 

suy tim. 

 Chế độ nghỉ ngơi hợp 

lý tùy mức độ suy tim. 

 Loại bỏ các YTNC. 

 Kiểm soát huyết 

áp. 

 Lợi tiểu. 

 Kiểm soát đường huyết. 

 Glucosid trợ tim. 

 Kiểm soát nhịp tim. 

 Cấp 1. 

 Cấp 2. 

 Cấp 3. 

  ĐG mức độ suy tim. 

 ĐG nguyên nhân 

nhập viện. 

 ĐG có thể điều trị 

ngoại trú đường 

uống. 

Ngày 

5,6,7,

… 

 Khám tổng quát. 

 Đo HA. 

 Đánh giá đáp 

ứng các triệu 

chứng. 

 Xét nghiệm bổ sung 

nếu có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh khác kèm 

theo. 

 Điều trị chung cho tất 

cả nguyên nhân gây ra 

suy tim. 

 Chế độ nghỉ ngơi hợp 

lý tùy mức độ suy tim. 

 Loại bỏ các YTNC. 

 Kiểm soát huyết 

áp. 

 Lợi tiểu. 

 Kiểm soát đường 

huyết. 

 Glucosid trợ tim. 

 Kiểm soát nhịp 

tim. 

 Cấp 1. 

 Cấp 2. 

 Cấp 3. 

 ĐG mức độ suy 

tim. 

 ĐG nguyên nhân 

nhập viện. 

 ĐG có thể điều trị 

ngoại trú đường 

uống. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Trong khi nằm viện: Ăn lạt, ăn chế độ bệnh lý của bệnh viện, hạn chế dịch tùy mức độ suy tim. 

- Sau khi xuất viện: Ăn lạt (hạn chế muối, nước tương, nước mắm…), ăn ít chất béo, ăn nhiều rau cũ, hẹn chế rượu bia, thuốc lá, 

cà phê, giảm cân, tránh các thuốc giữ nước (corticoid, NSAID). 

- Sinh hoạt: 

+ Chế độ nghỉ ngơi linh hoạt. 

+ Tập luyện thể lực phù hợp, tránh gắng sức nặng hay thi đấu thể thao. 

- Các vấn đề lưu ý khác: Tự mình theo dõi các diễn biến sức khỏe và các rối loạn huyết áp, nhịp tim, triệu chứng khó thở, phù 

chân,…để điều chỉnh và thông báo cho bác sĩ biết. 



 

KHOA NỘI TIM MẠCH - LÃO HỌC 

         PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

         TĂNG HUYẾT ÁP 

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

1 

 Khám tổng quát. 

 Đo huyết áp 2-3 

lần/ngày. 

 Đánh giá tác dụng 

thuốc hạ áp và tác 

dụng phụ của 

thuốc. 

 Công thức máu. 

 GOT.       GPT. 

 Ure.        Creatinin. 

 Điện tim.  Ion đồ. 

 Bilan lipid máu. 

 Đường huyết lúc đói. 

 Acid uric máu. 

 Phân tích nước tiểu. 

 Microalbumin, 

creatinin niệu. 

 Siêu âm Doppler tim, 

Siêu âm Doppler 

động mạch cảnh. 

 Kiểm soát huyết 

áp. 

 Điều trị triệu 

chứng (nếu có). 

 Điều trị bệnh 

kèm theo (nếu có). 

 Thuốc 

hạ áp. 

 Đi lại, sinh hoạt bình 

thường. 

 Chế độ ăn lạt (chế độ ăn 

THA của bệnh viện), ăn 

nhiều trái cây rau xanh, hạn 

chế chất béo. 

 Không hút thuốc lá. 

 Huyết áp ổn 

định trong giới 

hạn bình 

thường. 

 

2 

 Khám tổng quát. 

 Đo huyết áp 2-3 

lần/ngày. 

 Đánh giá tác dụng 

thuốc hạ áp và tác 

dụng phụ của 

thuốc. 

 Xét nghiệm bổ sung 

nếu có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh khác kèm 

theo. 

 Kiểm soát huyết 

áp. 

 Điều trị triệu 

chứng (nếu có). 

 Điều trị bệnh 

kèm theo (nếu có). 

 Thuốc 

hạ áp. 

 Chỉnh 

liều. 

Đi lại, sinh hoạt bình 

thường. 

 Chế độ ăn lạt (chế độ ăn 

THA của bệnh viện), ăn 

nhiều trái cây rau xanh, hạn 

chế chất béo. 

 Không hút thuốc lá. 

 Huyết áp ổn 

định trong giới 

hạn bình 

thường. 

 Không tác dụng 

phụ thuốc, 

không biến 

chứng. 



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

3 

 Khám tổng quát. 

 Đo huyết áp 2-3 

lần/ngày. 

 Đánh giá tác dụng 

thuốc hạ áp và tác 

dụng phụ của 

thuốc. 

 Xét nghiệm bổ sung 

nếu có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh khác kèm 

theo. 

Kiểm soát huyết 

áp. 

 Điều trị triệu 

chứng (nếu có). 

 Điều trị bệnh 

kèm theo (nếu có). 

 Thuốc 

hạ áp. 

 Chỉnh 

liều. 

 Đi lại, sinh hoạt bình 

thường. 

 Chế độ ăn lạt (chế độ ăn 

THA của bệnh viện), ăn 

nhiều trái cây rau xanh, hạn 

chế chất béo. 

 Không hút thuốc lá. 

 Huyết áp ổn 

định trong giới 

hạn bình 

thường. 

 Không tác dụng 

phụ thuốc, không 

biến chứng. 

4 

 Khám tổng quát 

 Đo huyết áp 2-3 

lần/ngày. 

 Đánh giá tác dụng 

thuốc hạ áp và tác 

dụng phụ của 

thuốc. 

 Xét nghiệm bổ sung 

nếu có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh khác kèm 

theo. 

 Kiểm soát huyết áp 

 Điều trị triệu 

chứng (nếu có). 

 Điều trị bệnh 

kèm theo (nếu 

có). 

 Thuốc 

hạ áp. 

 Chỉnh 

liều. 

 Đi lại, sinh hoạt bình 

thường. 

 Chế độ ăn lạt (chế độ ăn 

THA của bệnh viện), ăn 

nhiều trái cây rau xanh, hạn 

chế chất béo. 

 Không hút thuốc lá. 

 Huyết áp ổn 

định trong giới 

hạn bình 

thường. 

 Không tác dụng 

phụ thuốc, không 

biến chứng. 

5,6,7 

 Khám tổng quát. 

 Đo huyết áp 2-3 

lần/ngày. 

 Đánh giá tác dụng 

thuốc hạ áp và tác 

dụng phụ của 

thuốc. 

 Xét nghiệm bổ sung 

nếu có biến cố. 

 Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh khác kèm 

theo. 

 Kiểm soát huyết áp 

 Điều trị triệu 

chứng (nếu có). 

 Điều trị bệnh 

kèm theo (nếu 

có). 

 Thuốc 

hạ áp. 

 Chỉnh 

liều. 

 Đi lại, sinh hoạt bình 

thường. 

 Chế độ ăn lạt (chế độ ăn 

THA của bệnh viện), ăn 

nhiều trái cây rau xanh, hạn 

chế chất béo. 

 Không hút thuốc lá. 

 Huyết áp ổn 

định trong giới 

hạn bình 

thường. 

  Không tác dụng 

phụ thuốc, không 

biến chứng. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Trong khi nằm viện: Ăn lạt, ăn chế độ tăng huyết áp của bệnh viện. 

- Sau khi xuất viện: 

 Ăn lạt (hạn chế muối, nước tương, nước mắm) 

 Ăn ít chất béo 

 Ăn nhiều rau, củ, quả 

 Hạn chế rượu 

 Không hút thuốc lá 


