
 

 

 

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 

1 

Dấu hiệu: 

 Ho: Ho đàm về sáng, 

nặng hơn vào mùa mưa. 

 Khạc đàm: Đàm nhày, 

trắng, đàm đục và đổi 

màu khi có nhiễm trùng. 

 Khó thở: Xuất hiện 

thường xuyên ngày càng 

nặng dần. 

 Khò khè: Tiếng thở rít. 

Tiền căn: 

 Hút thuốc lá.  Lao phổi. 

 Viêm phế quản mãn. 

 Xét nghiệm thường 

quy. 

 Xquang ngực thẳng. 

 Cấy đàm, kháng sinh 

đồ. 

 AFB đàm. 

 Điện tim. 

 Siêu âm tim. 

 Khí máu động mạch. 

 Đo chức năng hô hấp 

+ test hồi phục phế 

quản. 

 

-  Không dùng thuốc: 

 Dinh dưỡng hợp lý, giới hạn chất 

kích thích: cà phê, rượu, nước có 

gaz. 

 Vật lý trị liệu hô hấp. 

 Ngưng hút thuốc. 

- Dùng thuốc: 

 Oxy liệu pháp.     Dãn phế quản. 

 Kháng sinh.        Kháng viêm. 

 Long đàm. 

 Thở oxy qua 

sonde mũi. 

 Dãn phế quản 

tác dụng ngắn. 

 Corticosteroid. 

 Kháng sinh khi 

có nhiễm 

trùng. 

 

Cấp 2  

 Sinh hoạt tại 

giường. 

 Điều dưỡng và 

thân nhân cùng 

chăm sóc bệnh 

nhân. 
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 Sinh hiệu: Mạch, huyết 

áp, SpO2, nhiệt độ, nhịp 

thở. 

 Ho, khạc đàm, khó thở, 

ran phổi, co kéo cơ hô 

hấp. 

 Bổ sung khi cần thiết. -  Không dùng thuốc: 

 Dinh dưỡng hợp lý. 

 Vật lý trị liệu hô hấp. 

 Ngưng hút thuốc. 

- Dùng thuốc: 

  Oxy liệu pháp.     Dãn phế quản 

 Kháng sinh.         Kháng viêm 

 Long đàm. 

 Thở oxy qua 

sonde mũi. 

 Dãn phế quản 

tác dụng ngắn. 

 Corticosteroid. 

 Kháng sinh. 

 

Cấp 2  

 Sinh hoạt tại 

giường. 

 Điều dưỡng và 

thân nhân cùng 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

3 - 6 

 Sinh hiệu: Mạch, huyết 

áp, SpO2, nhiệt độ, nhịp 

thở. 

Bổ sung khi cần thiết. -  Không dùng thuốc: 

 Dinh dưỡng hợp lý. 

 Vật lý trị liệu hô hấp. 

 Ngưng hút thuốc. 

- Dùng thuốc: 

 Thở oxy qua 

sonde mũi. 

 Dãn phế quản 

tác dụng ngắn. 

 Corticosteroid. 

Cấp 2  

 Sinh hoạt tại 

giường. 

 Điều dưỡng và 

thân nhân cùng 

KHOA NỘI A 



 

 

 Ho, khạc đàm, khó thở, 

ran phổi, co kéo cơ hô 

hấp. 

 Oxy liệu pháp.     Dãn phế quản. 

 Kháng sinh.         Kháng viêm. 

 Long đàm. 

 Kháng sinh. 

 

chăm sóc bệnh 

nhân. 
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 Sinh hiệu: Mạch, huyết 

áp, SpO2, nhiệt độ, nhịp 

thở. 

 Ho, khạc đàm, khó thở, 

ran phổi, co kéo cơ hô 

hấp. 

 Công thức máu. 

 Kali máu. 

 Chụp xquang phổi. 

 Đo chức năng hô hấp. 

 Xét nghiệm đàm. 

   

1. Chế độ dinh dưỡng: 

- Chế độ ăn nhiều chất xơ, trái cây. 

- Giới hạn muối, chất kích thích. 

- Thường xuyên thay đổi món ăn. 

- Ăn nhiều bữa nhỏ, tránh ăn quá no làm căng dạ dày ép cơ hoành gây khó thở. 

- Ăn chậm, nhai kỹ, tránh hít sặc. 

- Không uống nước trước khi ăn. 

- Không dùng nước ngọt có gaz. 

2. Chủng ngừa cúm, phế cầu hàng năm. 

3. Tái khám đúng hẹn hoặc khi có bất thường. 

4. Ngưng hút thuốc lá. 

6. Chế độ dùng thuốc: 

- Dùng thuốc dãn phế quản dạng hít, khí dung tại nhà. 

- Nhận biết dấu hiệu đợt cấp. 

- Tái khám ngay khi có dấu hiệu nặng 

- Tái khám phòng khám Hen – COPD. 



 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH THẬN MẠN VÀ SUY THẬN MẠN 

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

viện 

1 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Xanh xao, niêm 

nhạt . 

 Da xạm. 

 Ngủ gà. 

 Nôn ói. 

Tiền căn: 

 Tăng huyết áp. 

 Đái tháo đường. 

 Nang thận. 

 Sỏi thận. 

 Gút. 

- Xét nghiệm thường 

quy: 

 Tổng phân tích tế 

bào máu, nhóm máu. 

 Điện giải đồ: Na+, 

K+, Cl-, Ca2+. 

 Ure, Creatinine, 

đường huyết. 

 AST, ALT. 

 HBsAg, HCV, 

HIV, Sắt, Albumin, 

mỡ máu. 

 Xquang ngực 

thẳng. 

 Điện tim. 

 Siêu âm tim. 

-  Không dùng thuốc: 

 Dinh dưỡng cho bệnh 

nhân suy thận, chế độ ăn 

DASH cho bệnh thận 

giai đoạn 1-3. 

- Dùng thuốc: 

 Hạ áp. 

 Tạo máu. 

 Sắt nếu thiếu sắt. 

 Bổ sung canxi khi có 

chỉ định. 

 Chuẩn bị điều trị thay 

thế thận (giai đoạn 4-5). 

 Thuốc hạ áp các 

nhóm: Lợi tiểu, ức chế 

canxi, ức chế alpha 2, 

ức chế beta. 

 Erythropoietin. 

 

Cấp 2  

 Điều dưỡng và 

thân nhân cùng 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Dự kiến ra 

viện ngày 7 

1. Chế độ dinh 

dưỡng 

- Chế độ ăn 

lạt, hạn chế 

muối, ít kali. 

- Tiết chế 

protein nhập. 

2. Tái khám 

sau 5 ngày 

3. Chế độ 

dùng thuốc: 

- Hạ áp, sắt, 

canxi. 

- Tạo máu: 

Erythropoietin 

2 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Xanh xao, niêm 

nhạt . 

 Da xạm. 

 Ngủ gà. 

 Nôn ói. 

 

 Bổ sung xét 

nghiệm tiền phẫu nếu 

mổ FAV. 

-  Không dùng thuốc: 

 Dinh dưỡng cho bệnh 

nhân suy thận, chế độ ăn 

DASH cho bệnh thận 

giai đoạn 1-3. 

- Dùng thuốc: 

 Hạ áp. 

 Tạo máu. 

 Sắt nếu thiếu sắt. 

 Thuốc hạ áp các 

nhóm: Lợi tiểu, ức chế 

canxi, ức chế alpha 2, 

ức chế beta. 

 Erythropoietin. 

 Hội chẩn Ngoại 

mạch máu lên lịch mổ 

tạo dò FAV (giai đoạn 

4-5). 

Cấp 2  

 Sinh hoạt tại 

giường 

 Điều dưỡng và 

thân nhân cùng 

chăm sóc bệnh 

nhân 

KHOA NỘI A 



 

 

 Bổ sung canxi khi có 

chỉ định. 

 Chuẩn bị điều trị thay 

thế thận (giai đoạn 4-5). 

 Bù máu nếu thiếu 

máu nặng. 

 

3  

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Xanh xao, niêm 

nhạt. 

 Da xạm. 

 Ngủ gà. 

 Nôn ói. 

Bổ sung khi cần 

thiết. 

- Dùng thuốc: 

 Hạ áp. 

 Tạo máu. 

 Sắt nếu thiếu sắt. 

 Bổ sung canxi khi có 

chỉ định. 

 Chuẩn bị điều trị thay 

thế thận. 

 Thuốc hạ áp các 

nhóm: lợi tiểu, ức chế 

canxi, ức chế alpha 2, 

ức chế beta. 

 Erythropoietin. 

 Mổ tạo dò FAV (giai 

đoạn 4-5). 

Cấp 2  

 Điều dưỡng và 

thân nhân cùng 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

4 - 6 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Xanh xao, niêm 

nhạt. 

 Da xạm. 

 Nôn ói. 

 FAV. 

 Xuất huyết FAV. 

 Đau. 

 Thrill. 

Bổ sung khi cần 

thiết. 

- Dùng thuốc: 

 Hạ áp. 

 Tạo máu. 

 Sắt nếu thiếu sắt. 

 Bổ sung canxi khi có 

chỉ định. 

 Chuẩn bị điều trị thay 

thế thận (giai đoạn 4-5). 

 Bù máu nếu thiếu 

máu nặng. 

 Thuốc hạ áp các 

nhóm: lợi tiểu, ức chế 

canxi, ức chế alpha 2, 

ức chế beta. 

 Erythropoietin. 

 Cắt chỉ FAV sau 7 

ngày. 

 

Cấp 2  

 Điều dưỡng và 

thân nhân cùng 

chăm sóc bệnh 

nhân. 

Nếu mổ FAV thất bại lần đầu, hội chẩn lần 2 lên lịch mổ lại theo chương trình. 

Tái khám phòng khám Nội Thận. 

Đưa vào chạy thận định kỳ khi có chỉ định. 

 



 

 

 

                       

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc 

1 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Xanh xao, niêm 

nhạt. 

 Da xạm. 

 Ngủ gà. 

 Nôn ói. 

Tiền căn: 

 Tăng huyết áp. 

 Đái tháo đường. 

 Nang thận. 

 Sỏi thận. 

 Gút. 

- Xét nghiệm thường quy 

 Tông phân tích tế bào 

máu, nhóm máu. 

 Điện giải đồ: Na+, 

K+, Cl-, Ca2+. 

 Ure, Creatinine, 

Đường huyết. 

 AST, ALT. 

 HBsAg, HCV,HIV, 

Sắt, Albumin, mỡ máu. 

 Xquang ngực thẳng. 

 Điện tim. 

 Siêu âm tim. 

 Điều trị thận 

nhân tạo chu 

kỳ. 

 Tạo máu. 

 Dinh dưỡng. 

 Hạ áp. 

 

 

 Chế độ chạy thận: 3 giờ 30 phút x 3 

lần/tuần. 

 Dinh dưỡng: Ít đạm, ít protein nhưng 

phải đáp ứng nhu cầu về năng lượng. 

 Đủ vitamin, yếu tố vi lượng, chống 

thiếu máu. 

 Không nên ăn thức ăn có nhiều Kali. 

 Không nên ăn thức ăn có nhiều 

Phospho. 

 Đảm bảo cân bằng nước, muối, đủ 

calci. 

 Tạo máu: Erythropoietin. 

 Hạ áp: Phối hợp thuốc khi đơn trị 

không hiệu quả. 

Cấp 3 

 Sinh hoạt 

theo khả năng. 

 Điều dưỡng 

thận nhân tạo 

và thân nhân 

cùng chăm sóc 

bệnh nhân. 

3 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Xanh xao, niêm 

nhạt . 

 Da xạm. 

 Ngủ gà. 

 Nôn ói. 

 Bổ sung khi cần thiết.  Điều trị thận 

nhân tạo chu 

kỳ. 

 

 Chế độ chạy thận: 4 giờ x 3 lần/tuần. 

 Bù protein. 

 Tạo máu: Erythropoietin. 

 Hạ áp. 

Cấp 3 

 

KHOA NỘI A 



 

 

5, 7, 

9,... 

CHẠY THẬN CHU KỲ CÁCH NGÀY  

(Tuần 3 lần) 

 

1. Chế độ dinh dưỡng, tập luyện 

- Chế độ ăn tiết chế muối Natri: chỉ nên dùng không quá ½ muỗng cà phê/ 

ngày. 

- Hạn chế trái cây nhiều kali (bảng hướng dẫn chế độ ăn kali). 

- Hoạt động thể lực 30 phút/ngày theo khả năng. 

- Ngưng thuốc lá. 

- Bỏ rượu. 

- Giảm mỡ bão hòa và cholesterol. 

2. Tái khám đúng hẹn hoặc khi có bất thường. 

3. Bảo quản FAV 

- Không được lấy máu hay truyền dịch ở tay chạy thận. 

- Không nằm đè lên tay chạy thận. 

- Tránh cào gãi trên da của tay chạy thận để hạn chế nhiễm trùng 

 - Rửa cả cánh tay chạy thận bằng xà phòng trước khi vào chạy thận. 

4. Khám chuyên khoa thận khi độ lọc cầu thận < 30mL/phút. 

5. Chăm sóc catheter theo hướng dẫn. 

6. Phòng ngừa: Nhiễm trùng bằng chủng ngừa (chích ngừa viêm gan khi 

độ lọc cầu thận < 30ml/phút). 

7. Nước = lượng nước tiểu ngày hôm trước + 500ml. Tăng cân tối đa 1kg/ 

ngày. 

 



 

 

            

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

LỌC MÀNG BỤNG 

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

viện 

1 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Mệt, khó thở. 

 Xanh xao, niêm nhạt. 

 Da xạm. 

Tiền căn: 

 Tăng huyết áp. 

 Đái tháo đường. 

 Thận đa nang. 

 Gút. 

 Sỏi thận. 

 Công thức máu, 

nhóm máu. 

  Ure, creatinin. 

 Điện giải đồ. 

 Glucose. 

 Điện tim thường. 

 Siêu âm ổ bụng. 

 Xquang ngực 

thẳng. 

 Nước tiểu. 

 

  Tư vấn bệnh nhân 

phương pháp lọc màng 

bụng. 

 Truyền máu khi có 

chỉ định. 

 Kiểm soát huyết áp. 

 Tạo máu. 

 

 Truyền máu khi 

có chỉ định. 

 Thuốc hạ áp 

nhóm ức chế canxi, 

ức chế alpha, lợi 

tiểu. 

 Erythropoietin. 

 

Cấp 2  

 Điều dưỡng 

và thân nhân 

cùng chăm sóc 

bệnh nhân. 

Dự kiến ra 

viện ngày 30 

1. Chế độ 

dinh dưỡng 

- Chế độ ăn 

lạt, hạn chế 

muối, giảm 

kali 

2. Chế độ 

dùng thuốc 

- Dùng thuốc 

tạo máu liều 

theo chỉ định 

- Nhận biết 

dấu hiệu 

nhiễm trùng 

và tái khám 

ngay. 

- Hạ áp. 

- Tái khám 

phòng khám. 

2 

 Sinh hiệu: Mạch, huyết 

áp, SpO2, nhiệt độ, nhịp 

thở. 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Mệt, khó thở. 

 Xanh xao, niêm nhạt. 

 Da xạm. 

 Lơ mơ. 

 Bổ sung xét nghiệm 

tiền phẫu. 

  Hội chẩn BS ngoại 

khoa chuyên đặt ống 

tenchkoff. 

 Kiễm soát huyết áp. 

 

 Lên lịch mổ đặt 

ống tenchkoff 

chương trình. 

 Thuốc hạ áp 

nhóm ức chế canxi, 

ức chế alpha, lợi 

tiểu. 

 

Cấp 2  

 Điều dưỡng 

và thân nhân 

cùng chăm sóc 

bệnh nhân. 

KHOA NỘI A 



 

 

3 - 6 

 Sinh hiệu: Mạch, huyết 

áp, SpO2, nhiệt độ, nhịp 

thở. 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Mệt, khó thở. 

 Xanh xao, niêm nhạt. 

 Da xạm. 

 Bổ sung khi cần 

thiết. 

  Mổ đặt ống 

tenchkoff. 

 Kiễm soát huyết áp. 

 Tạo máu. 

 

  Mổ đặt ống 

tenchkoff. 

 Thuốc hạ áp 

nhóm ức chế canxi, 

ức chế alpha, lợi 

tiểu. 

 Erythropoietin. 

 

Cấp 2  

 Điều dưỡng 

và thân nhân 

cùng chăm sóc 

bệnh nhân. 

Thận nhân 

tạo sau 5 

ngày. 

7– 21 

(sau 

mổ 

đến 14 

ngày) 

 Sinh hiệu: Mạch, huyết 

áp, SpO2, nhiệt độ, nhịp 

thở. 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Tình trạng bụng. 

 Chân ống tenchkoff. 

 Bổ sung khi cần 

thiết. 

 Huấn luyện bệnh 

nhân, thân nhân kỹ 

thuật lọc màng bụng, sổ 

nhật ký lọc màng bụng. 

 Chuẩn bị phòng lọc 

màng bụng tại nhà theo 

quy chuẩn. 

 Kiểm soát huyết áp. 

 Tạo máu. 

 Huấn luyện 

bệnh nhân, thân 

nhân kỹ thuật lọc 

màng bụng. 

 Thuốc hạ áp 

nhóm ức chế canxi, 

ức chế alpha, lợi 

tiểu. 

 Erythropoietin. 

Cấp 2  

 Điều dưỡng 

và thân nhân 

cùng chăm sóc 

bệnh nhân. 

22 - 29 

 Sinh hiệu: Mạch, huyết 

áp, SpO2, nhiệt độ, nhịp 

thở. 

Dấu hiệu: 

 Phù toàn thân. 

 Tiểu ít. 

 Tình trạng bụng. 

 Chân ống tenchkoff. 

 Bổ sung khi cần 

thiết. 

 Tiến hành lọc màng 

bụng với lượng dịch 

tăng dần. 

 Kiểm soát huyết áp. 

 Tạo máu. 

 Tiến hành lọc 

màng bụng với 

lượng dịch tăng 

dần mỗi ngày x 

lần/ngày. 

 Kiểm soát huyết 

áp. 

 Erythropoietin. 

Cấp 2  

 Điều dưỡng 

và thân nhân 

cùng chăm sóc 

bệnh nhân. 

 



 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

 điều trị 
Thuốc Chăm sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

1 

Bệnh sử: 

 Nôn ra máu. 

 Đi cầu phân đen. 

Dấu hiệu sinh tồn: 

 Mạch. 

 Huyết áp. 

 SpO2. 

 Nhịp thở. 

Tiền căn: 

 Loét dạ dày tá 

tràng. 

 K dạ dày. 

 Sử dụng NSAID, 

corticoid kéo dài. 

 Công thức 

máu. 

 Nhóm máu. 

 Đông máu. 

 Ure, Creatinin. 

 Điện giải đồ. 

 Nội soi dạ dày 

tá tràng. 

 

  Truyền dịch. 

 Truyền máu 

(Hb < 80 g/L). 

 Cầm máu qua 

nội soi. 

 PPI liều cao 

liên tục. 

 

 Natrichlorid 9‰. 

 Lactat Ringer. 

 Truyền máu cùng 

nhóm khi Hb < 80 

g/L. 

 Nội soi cầm máu: 

xẹp clip, adrenalin. 

 Esomeprazol, 

Pantoprazol, 

Rabeprazol. 

 

Cấp 1  

 Sinh hoạt tại giường. 

 Tạm nhịn ăn cho đến 

khi kết quả nội soi. 

Dự kiến ra 

viện ngày 5 

1. Chế độ 

dinh dưỡng: 

Kiêng thức 

ăn chua, cay, 

bia, rượu, 

nước ngọt có 

gaz. 

2. Tái khám 

đúng hẹn 

hoặc khi có 

bất thường 

3. Chế độ 

dùng thuốc: 

Dùng thuốc 

PPI tiếp tục 

cho đến khi 

lành loét. 

2 

Dấu hiệu sinh tồn: 

 Mạch. 

 Huyết áp. 

 SpO2. 

 Nhịp thở. 

Triệu chứng 

 Công thức 

máu. 

  Truyền dịch. 

 Truyền máu 

(Hb < 80 g/L). 

 Cầm máu qua 

nội soi. 

 Natrichlorid 9‰. 

 Lactat Ringer. 

 Truyền máu cùng 

nhóm khi Hb < 80 

g/L. 

Cấp 2  

 Sinh hoạt tại giường. 

 Ăn cháo, uống sữa 

nguội. 

KHOA NỘI A 



 

 

 Nôn ra máu. 

 Đi cầu phân đen. 

 PPI liều cao 

liên tục. 

 Esomeprazol, 

Pantoprazol, 

Rabeprazol. 

 Điều dưỡng và thân 

nhân cùng chăm sóc 

bệnh nhân. 

4. Nội soi 

kiễm tra sau 

3 tháng. 

3  

Dấu hiệu sinh tồn: 

 Mạch. 

 Huyết áp. 

 SpO2. 

 Nhịp thở. 

Triệu chứng 

 Nôn ra máu. 

 Đi cầu phân đen. 

 Công thức máu 

khi cần thiết. 

  Truyền dịch. 

 Truyền máu 

(Hb < 80 g/L) 

 Cầm máu qua 

nội soi 

 PPI liều cao 

liên tục 

 Natrichlorid 9‰. 

 Lactat Ringer. 

 Truyền máu cùng 

nhóm khi Hb < 80 

g/L. 

 Esomeprazol, 

Pantoprazol, 

Rabeprazol. 

Cấp 2  

 Sinh hoạt tại giường. 

 Ăn cháo, uống sữa 

nguội. 

 Điều dưỡng và thân 

nhân cùng chăm sóc bệnh 

nhân. 
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 Xuất huyết tiêu 

hóa trên ổn. 

  PPI uống.  Esomeprazol 40mg 

1 lần/ngày hoặc 

 Pantoprazol 40mg 

1 lần/ngày. 

Cấp 3 

 Ăn cơm mềm. 

Nếu xuất huyết tái phát 

- Nội soi điều trị lần 2. 

- Dùng thuốc PPI liều cao. 

Nếu không cầm máu được hoặc vẫn xuất huyết tái phát: Hội chẩn ngoại khoa. 

 


