
 

 

  

KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH SỎI TÚI MẬT 
 

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

Trước mổ  Đau hạ sườn phải. 

 Murphy (+). 

 Bệnh lý đi kèm. 

 Hội chẩn chuyên 

khoa. 

 Siêu âm bụng. 

 CT Scan. 

 MRI. 

 XN tiền phẫu. 

 Bilirubin. 

 Chuẩn bị tiền phẫu. 

 Tư vấn trước mổ. 

 Cam kết mổ. 

 Mổ mở cắt túi mật. 

 PT nội soi cắt túi mật. 

 Fleet enema bơm HM. 

 Kháng sinh dự phòng. 

 An thần. 

 Cấp 3.  

Hậu phẫu 

ngày  

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Dẫn lưu ổ bụng. 

 
 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Cấp 1. 

 Ăn cháo. 

 

1 

2 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Dẫn lưu ổ bụng. 

 
 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Cấp 3. 

 Ăn cơm. 

 

3 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Dẫn lưu ổ bụng. 

 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Cấp 3. 

 Ăn cơm. 

 Dự kiến ra viện. 

 Hướng dẫn chăm sóc. 

 Chế độ ăn, tư vấn. 

(Mổ nội soi) 

4 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Dẫn lưu ổ bụng. 

 

 Kháng sinh điều trị.  Kháng sinh. 
 Cấp 3. 

 Ăn cơm. 

 

5 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Dẫn lưu ổ bụng. 

 

 Kháng sinh điều trị.  Kháng sinh. 
 Cấp 3. 

 Ăn cơm. 

 

6 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Dẫn lưu ổ bụng. 

 

 Kháng sinh điều trị.  Kháng sinh. 
 Cấp 3. 

 Ăn cơm. 

 

7 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Dẫn lưu ổ bụng. 

 

 Kháng sinh điều trị.  Kháng sinh. 
 Cấp 3. 

 Ăn cơm. 

 Dự kiến ra viện. 

 Hướng dẫn chăm sóc. 

 Chế độ ăn, tư vấn. 

(Mổ mở) 



 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH TRONG KHI NẰM VIỆN: 

- Trước mổ: 

+ Không ăn uống khoảng 6 tiếng trước khi phẫu thuật. 

+ Ngưng các thuốc đang sử dụng (theo lời dặn của bác sĩ). 

- Sau mổ: 

+ Uống nước, nước đường sớm sau mổ. 

+ Ăn cháo ngày hậu phẫu 1. 

+ Báo BS ngay khi sốt, đau bụng nhiều. 



 

KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

PHẪU THUẬT CẮT TRĨ 
 

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

Trước mổ  Tiêu máu, khối 

phồng hậu môn. 

 Khám hậu môn. 

 Bệnh lý đi kèm. 

 Hội chẩn chuyên khoa. 

 Nội soi trực tràng. 

 Quay phim hậu 

môn. 

 Xét nghiệm tiền 

phẫu. 

 Giải thích bệnh mổ. 

 Cam kết mổ. 

 Cắt trĩ từng búi. 

 PT LONGO. 

 Fleet enema bơm 

hậu môn. 

 Nhịn ăn. 

 Cấp 1. 

 

Hậu phẫu 

ngày  
 Mức độ đau. 

 Vết mổ ở hậu môn. 

 Không.  Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

Ăn cháo. 

 Cấp 1. 

 

 

1 

2 
 Mức độ đau. 

 Vết mổ ở hậu môn. 

 Không.  Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Nhuận trường. 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Nhuận trường. 

 Ăn cơm. 

 Cấp 3. 

 

3 
 Mức độ đau. 

 Vết mổ ở hậu môn. 

 Không.  Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Nhuận trường. 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Nhuận trường. 

 Ăn cơm. 

 Cấp 3. 

 Dự kiến ra viện. 

 Hướng dẫn chăm sóc. 

 Chế độ ăn, tư vấn. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH TRONG KHI NẰM VIỆN: 

 - Chăm sóc trước mổ: 

 Không ăn uống khoảng 6 tiếng trước phẩu thuật. 

 Tắm bằng xà bông qui định. 

 Bơm thuốc đi cầu trước khi xuống phòng mổ. 

 Sắp xếp người nhà đi cùng để chăm sóc. 

 Ngưng các thuốc đang sử dụng (theo lời dặn của BS). 

 - Chăm sóc sau mổ: 

 Ăn uống tránh táo bón: Uống đủ nước, chế độ ăn giàu chất xơ. 

 Vận động nhẹ nhàng khoảng 20 phút. 

 Đi đại tiện: Rửa bằng nước, ngâm hậu môn bằng nước ấm.  

 Báo BS khi có dấu hiệu trở nặng: Vết mổ chảy máu, sưng đau 

vết mổ nhiều.  

- Sau khi xuất viện: 

 Tránh táo bón: Uống đủ nước, chế độ ăn giàu chất xơ. 

 Tập thể dục. 

 Tái khám theo hẹn, tái khám sau 1 tuần và sau 4 tuần. 



 



  

KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU QUẢN BẰNG LASER 

 KHÁM CẬN LÂM SÀNG NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ THUỐC CHĂM SÓC 

TIỀN 

PHẪU 

 Khám tổng quát. 

 Khám hệ tiết niệu. 

 BS gây mê khám 

trước mổ 1 ngày. 

 XN tiền phẫu. 

 XN nước tiểu. 

 Siêu âm. 

 X quang hệ niệu. 

 CT Scan. 

 Kiểm soát nhiễm  khuẩn niệu 

trước khi nội soi tán sỏi. 

 Kháng sinh khi có 

nhiễm khuẩn niệu. 

 Giảm đau kháng 

viêm. 

 Theo dõi sinh hiệu. 

 Chế độ dinh dưỡng. 

 Vệ sinh cá nhân. 

NGÀY 

MỔ 

 Khám tổng quát   Đánh giá BN trước mổ, chuẩn bị 

tâm lý cho BN. 

 Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê 

 Có đặt thông JJ hoặc không. 

 Thuốc vô cảm. 

 Dịch tuyền. 

 Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Thụt tháo buổi sáng sớm. 

 Theo dõi sinh hiệu. 

 Đặt thông tiểu, theo dõi nước 

tiểu. 
NGÀY 

SAU 

MỔ 

 Khám tổng quát.   Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Kháng viêm. 

 Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Kháng viêm. 

 Theo dõi sinh hiệu, nước 

tiểu. 

 Rút thông tiểu sau 24h. 

RA 

VIỆN 

 Khám tổng quát.  X quang hệ niệu.  Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Kháng viêm. 

 Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Kháng viêm. 

 Tổng kết viện phí. 

 Hướng dẫn thủ tục xuất viện. 

 Tư vấn sức khỏe. 

QUẢN LÝ, DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH 

- Trong khi nằm viện: 

 Chuẩn bị đầy đủ các xét nghiệm để chuẩn bị cuộc mổ. 

 Ký giấy cam đoan phẫu thuật. 

 Nhịn ăn  trước mổ 6 - 8 giờ, có thể uống nước trước mổ 3 giờ 

 Chuyển phòng mổ. 

 Sau mổ 6 giờ được uống nước, sữa. 

 Ngày đầu sau  mổ ăn cháo, cơm và vận động đi lại. 

 Xuất viện sau mổ 1 - 2 ngày. 

- Khi xuất viện: 

 Uống thuốc theo toa. 

 Uống nhiều nước hàng ngày. 

 Tái khám theo hẹn, dặn rút sonde JJ (cho bệnh nhân và người nhà). 

 



 

 

 

KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH THOÁT VỊ BẸN 
 

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

Trước 

phẫu 

thuật 

 Khối phòng 

vùng bẹn. 

 Bệnh lý đi 

kèm. 

 Hội chẩn 

chuyên khoa. 

 Siêu âm 

bụng. 

 Xét nghiệm 

tiền phẫu. 

 

 Giải thích bệnh mổ. 

 Cam kết mổ. 

 Mổ mở phục hồi thành 

bụng bằng MESH. 

 Phẫu thuật nội soi tiền 

phúc mạc đặt MESH. 

 Kháng sinh dự 

phòng. 

 Nhịn. 

 Cấp 1. 

 

Hậu phẫu 

ngày  

 Mức độ đau. 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Không.  Giảm đau.  Acetaminophen 

 NSAID (Thuốc 

giảm đau không 

corticoid). 

 Ăn cháo. 

 Cấp 1. 

 

 

1 

2 
 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Không.  Giảm đau.  Acetaminophen. 

 NSAID. 

 Ăn cơm. 

 Cấp 3. 
 

3 

 Sốt. 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Không.  Giảm đau.  

 Acetaminophen. 

 Ăn cơm. 

 Cấp 3. 

 Dự kiến ra viện. 

 Hướng dẫn chăm sóc. 

 Chế độ ăn, tư vấn. 
(Mổ nội soi) 

4 
 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Không.  Giảm đau. 

 

 Acetaminophen.  Ăn cơm 

 Cấp 3. 

 

5 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Không.  Giảm đau.  Acetaminophen.  Ăn cơm. 

 Cấp 3. 

 Dự kiến ra viện. 

 Hướng dẫn chăm sóc. 

 Chế độ ăn, tư vấn 
(Mổ mở) 

 

 



 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH 

- Trong khi nằm viện 

 Chăm sóc trước mổ: 

 Không ăn uống khoảng 6 tiếng trước phẫu thuật. 

 Tắm bằng xà bông theo hướng dẫn. 

 Bơm thuốc đi cầu trước khi xuống phòng mổ. 

 Sắp xếp người nhà đi cùng để chăm sóc. 

 Ngưng các thuốc đang sử dụng (theo lời dặn của bác sĩ). 

 Đánh dấu vùng mổ. 

 Chăm sóc sau mổ: 

 Ăn thức ăn dễ tiêu, uống đủ nước. 

 Vận động nhẹ nhàng. 

 Giữ vết mổ khô và sách sẽ, cắt chỉ sau 7 ngày. 

 Thông báo cho bác sĩ khi vết thương chảy máu, chảy dịch, sưng đau vết thương hoặc bìu. 

- Sau khi xuất viện 

 Hạn chế làm việc nặng sau 03 tháng. 

 Tránh táo bón: Uống đủ nước, chế độ ăn giàu chất xơ. 

 Điều trị các bệnh làm tăng áp lực ổ bụng: Táo bón, tiểu khó, ho kéo dài. 



 

 

 

KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH THỦNG DẠ DÀY 

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

viện 

Trước 

mổ 

 Đau thượng vị. 

 Khám bụng. 

 Bệnh lý đi kèm. 

 Hội chẩn chuyên 

khoa. 

 Siêu âm bụng. 

 X quang bụng. 

 Chụp CT Scan. 

 XN tiền phẫu. 

 Chuẩn đoán xác định. 

 Giải thích bệnh mổ. 

 Cam kết mổ. 

 Hồi sức. 

 Mổ mở khâu lỗ thủng. 

 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng. 

 Dịch truyền. 

 Giảm đau. 

 Kháng sinh điều trị. 

 Nhịn ăn 

uống. 

 Đặt thông 

mũi dạ dày. 

 

Hậu 

phẫu 

ngày  

 Mức độ đau. 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Dẫn lưu ổ bụng. 

 Không.  Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Thấm giọng. 

 Cấp 1. 

 

 

1 

2 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Dẫn lưu ổ bụng. 

 Không.  Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Uống 

nước đường. 

 Cấp 3. 

 

3 

 Sốt. 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Rút dẫn lưu. 

 Tổng phân 

tích tế bào máu. 

 Siêu âm bụng. 

 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Ăn cháo. 

 Cấp 3. 

 

 

4 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Không.  Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Ăn cơm. 

 Cấp 3. 

 

5 

 Khám bụng. 

 Vết mổ. 

 Không.  Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Kháng sinh điều trị. 

 Giảm đau. 

 Kháng tiết dạ dày. 

 Ăn cơm. 

 Cấp 3. 

 Dự kiến ra viện. 

 Hướng dẫn 

chăm sóc. 

 Chế độ ăn, tư 

vấn. 



 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH 

- Trong khi nằm viện 

 Chăm sóc trước mổ: 

 Truyền dịch và làm xét nghiệm tiền phẫu tại khoa cấp cứu. 

 Nhịn ăn uống. 

 Chăm sóc sau mổ: 

 Cho ăn uống nước sớm, ăn từ lỏng sang đặc. 

 Vận động đi lại sớm. 

 Báo BS ngay khi có 1 trong các dấu hiệu sau: Sốt, đau bụng, tiêu chảy, ói hay đau vết mổ, chảy dịch nhiều qua lỗ ống dẫn lưu. 

- Sau khi xuất viện: 

 Vận động bình thường hay đi làm lại sau 1 đến 3 tuần tùy theo mổ nội soi hay mổ mở (thời gian hồi phục sau mổ hở lâu hơn). 

 Tránh mang vác nặng hay hoạt động gắng sức (chạy bộ, tập tạ hay đạp xe) cho đến khi có sự đồng ý của bác sĩ. 

 Tắm rửa bình thường sau 24-48h nếu không có ống dẫn lưu. Nếu có ống dẫn lưu khi tắm nên tránh xa vị trí có dẫn lưu. 

 Tránh những thức ăn nhiều dầu mỡ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ruột sau mổ, uống nhiều nước, ăn nhiều rau, trái cây 

tránh táo bón. 

 Lấy kết quả giải phẫu bệnh lý khi tái khám. 

 Thủng dạ dày do viêm loét dạ dày - tá tràng: Điều trị viêm loét dạ dày tiếp tục sau mổ. 


