
 

 

 

                   KHOA NGOẠI THẦN KINH 

                

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 2022 

ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG 

 

1. ĐIỀU TRỊ: 

Ngày Khám 
Cận lâm 

sàng 
Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

1 

 Đánh giá triệu 

chứng đau theo rễ, 

vận động tứ chi 

 Không  Điều trị triệu chứng: Giảm 

đau Non-NSAID kết hợp 

NSAID, giảm đau thần kinh 

 Giảm đau 

 Giảm đau thần kinh 

 Tập vận động, vật lý trị 

liệu, điện châm, kéo nắn 

cột sống 

2, 3, 4, 5, 6  Như trên  Không   Như trên  Như trên 

7  Xuất viện    Như trên  Như trên 

2. CHĂM SÓC, TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng 

 Ăn uống phù hợp với bệnh lý nội khoa có sẵn. 

 Uống 2 -3 ly sữa có bổ sung 150 -200 mg Can-xi/100ml 

- Vật lý trị liệu: Tập vận động, đi lại, tự sinh hoạt vệ sinh cá nhân. 

- Săn sóc y tế: Uống thuốc theo toa xuất viện. 

- Tái khám: Tái khám lại sau 7 ngày. 

* Trở lại công việc sau 3-4 tuần tùy theo tính chất công việc. 

 



 

 

 

 

  KHOA NGOẠI THẦN KINH  

   PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

   ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG ĐẦU 
1. ĐIỀU TRỊ: 

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

1 

  Đánh giá triệu chứng đau 

đầu, chóng mặt, buồn nôn, 

nôn, co giật, các vết thương 

vùng đầu. 

  Không. 

 Điều trị triệu chứng, kháng 

sinh nếu có vết thương.  

 Theo dõi dấu hiệu sọ não. 

 Giảm đau, 

điều trị triệu 

chứng. 

 

 Chế độ chăm 

sóc, dinh  dưỡng, 

vận động. 

2, 3, 4, 5, 6   Như trên.   Không.    Như trên.   Như trên. 

7 
  Xuất viện khi các triệu 

chứng giảm. 
    Như trên.   Như trên. 

2. CHĂM SÓC, TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng 

 Ăn uống phù hợp với bệnh lý nội khoa có sẳn. 

 Uống 2-3 ly sữa có bổ sung 150-200 mg Can-xi/100ml 

- Vật lý trị liệu: Tập vận động, đi lại, tự sinh hoạt vệ sinh cá nhân. 

- Săn sóc y tế 

 Thay băng cách ngày tại y tế địa phương. 

 Uống thuốc theo toa xuất viện. Cắt chỉ vết thương sau 7 ngày 

- Tái khám: Tái khám lại sau 7 ngày. 

   * Trở lại công việc sau 1-2 tuần tùy theo tính chất công việc. 



 

 

 

  KHOA NGOẠI THẦN KINH 

                

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 2022 

PHẪU THUẬT MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG MẠN TÍNH 
 

1. ĐIỀU TRỊ: 

Ngày 
Khám Cận lâm sàng 

Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chămsóc 

1 

 Đánh giá tri giác. 

 Vận động tứ chi. 

 Tình trạng ống dẫn lưu. 

Tình trạng vết mổ. 

 Không. 

(Nếu có đau đầu nhiều, giảm 

tri giác, triệu chứng thần kinh 

tiến triển: chụp CT scan) 

 CT scan sọ não. 

 Khoan sọ 

một lỗ, bơm 

rửa lấy hết 

máu tụ, đặt 

dẫn lưu. 

 Kháng sinh dự 

phòng. 

 Giảm đau vết  mổ. 

 Thuốc tăng tuần 

hoàn não. 

 Băng kín vết 

mổ. 

 Tập vận động 

chủ động toàn 

thân. 

2, 3, 4, 5, 6  Như trên.  Không.   Như trên. 
 Thay băng, rút 

dẫn lưu vào ngày 2. 

7  Xuất viện.    Như trên.  Như trên. 

2. CHĂM SÓC, TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Uống 3 ly sữa, 4-8 ly nước; ăn cơm 3 chén, 100-200g thịt cá, 1 cái trứng, 300-500g rau, 500g trái cây (tương 

đương 2 quả cam, 3 quả chuối, 4 quả quýt,…). 

- Vật lý trị liệu: Tiếp tục tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng nếu vẫn còn dấu thiếu sót thần kinh. 

- Săn sóc y tế 

 Thay băng cách ngày tại y tế địa phương. 

 Uống thuốc theo toa xuất viện.  

 Cắt chỉ vết mổ sau 7 ngày. 

- Tái khám: Tái khám lại sau 7 ngày.  

* Trở lại công việc sau 3-4 tuần tùy theo tính chất công việc. 



 

 

 

                  

       KHOA NGOẠI THẦN KINH 
                  

           PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 2022 

        ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG 
 

1. ĐIỀU TRỊ: 
 

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

1 

 Đánh giá hồi phục 

tri giác, hồi phục vận 

động tứ chi. 

 Tình trạng vết mổ. 

 Chụp CT - 

Scan sọ não 

kiểm tra sau 

mổ. 

 Mở sọ lấy máu 

tụ, dẫn lưu máu tụ. 

 Kháng sinh dự phòng. 

 Kháng viêm. 

 Giảm đau vết mổ. 

 Thuốc tăng tuần hoàn não. 

 Băng kín vết mổ. 

 Tập vận động chủ 

động toàn thân. 

 Chăm sóc dẫn lưu. 

2, 3, 4, 5, 6 

 Như trên. Không.   Như trên.  Thay băng, tập vận 

động toàn thân, có thể đi 

lại ngắn. 

 Có thể rút bỏ dẫn lưu. 

7  Xuất viện.    Như trên.  Như trên. 

2. CHĂM SÓC, TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Uống 3 ly sữa, 4-8 ly nước, cơm 3 chén, ăn 100-200g thịt cá, 1 cái trứng, 300-500g rau, ăn 500g trái cây tương 

đương 2 quả cam, 3 quả chuối, 4 quả quýt… 

- Vật lý trị liệu: Tiếp tục tập vật lí trị liệu, phục hồi chức năng nếu vẫn còn dấu thiếu sót thần kinh. 

- Săn sóc y tế 

 Thay băng cách ngày tại y tế địa phương. 

 Uống thuốc theo toa xuất viện. Cắt chỉ vết mổ sau 7 ngày. 

- Tái khám: Tái khám lại sau 7 ngày.  

* Trở lại công việc sau 3-4 tuần tùy theo tính chất công việc. 



 

 

 

               KHOA NGOẠI THẦN KINH 
        

   

  PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY CỘT SỐNG LƯNG - THẮT LƯNG 
 

1. ĐIỀU TRỊ: 

Ngày 
Khám 

Cận lâm 

sàng 
Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

1 

 Đánh giá triệu chứng đau 

theo rễ, vận động tứ chi. 

 Dẫn lưu. 

 Tình trạng vết mổ. 

 Không.  Làm cứng cột sống, 

nắn trật nếu có, giải ép 

nếu có chèn ép tủy. 

 Kháng sinh dự phòng. 

 Kháng viêm. 

 Giảm đau vết mổ. 

 Băng kính vết mổ. 

 Tập vận động chủ 

động tứ chi. 

 Mang nẹp lưng. 

2, 3, 4, 5, 6  Như trên.  Không.   Như trên. 

 Thay băng, tập vận 

động tứ chi, có thể đi lại 

ngắn. 

7  Xuất viện.    Như trên.  Như trên. 

2. CHĂM SÓC, TƯ VẤN NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng 

- Ăn uống phù hợp với bệnh lý nội khoa có sẵn. 

- Uống 2 -3 ly sữa có bổ sung 150 -200 mg Can-xi/100ml. 

- Vật lý trị liệu: Tập vận động, đi lại, tự sinh hoạt vệ sinh cá nhân. 

- Săn sóc y tế: 

- Thay băng cách ngày tại y tế địa phương. 

- Uống thuốc theo toa xuất viện.Cắt chỉ vết mổ sau 7 ngày. 

- Tái khám: Tái khám lại sau 7 ngày.  

* Trở lại công việc sau 3-4 tuần tùy theo tính chất công việc. 


