
     

KHOA UNG BƯỚU - Y HỌC HẠT NHÂN 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BƯỚU GIÁP 
 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 (ngày vào viện) Ngày 2 (chuẩn bị mổ) Ngày 3 (ngày mổ) Những ngày sau mổ 

Khám 

đánh giá 

bệnh và 

điều trị 

 Hỏi triệu chứng bệnh: Nuốt 

vướng, khó thở, mất thẩm 

mỹ. 

 Khám nhân giáp và hạch cổ. 

 

 Khám khám tiền mê 

 Hội chẩn các chuyên 

khoa có liên quan. 

 Đánh giá lại bệnh nhân 

trước mổ. 

 Gây mê nội khí quản. 

 Cắt giáp toàn phần hoặc 

cắt thùy giáp. 

 Khám đánh giá tình trạng vết 

mổ. 

 Mức độ đau. 

 Tình trạng tê tay. 

 Tình trạng ống dẫn lưu nếu có 

(số lượng, màu sắc dịch). 

 Rút ống dẫn lưu khi có chỉ định. 

Xét 

nghiệm 

 Xét nghiệm tiền phẫu. 

 Siêu âm tuyến giáp khảo sát 

hạch cổ. 

 Chọc hút tế bào khối u kết hợp 

siêu âm (FNA) nhân giáp. 

 Chụp CT Scan khi nghi ngờ 

bướu giáp thòng. 

 Xét nghiệm chức năng tuyến 

giáp: FT3, FT4, TSH. 

  

 Làm các xét nghiệm khi cần: 

công thức máu, điện giải đồ, 

Ca2+. 

https://hih.vn/choc-hut-te-bao-khoi-u-duoi-huong-dan-cua-sieu-am-fna-phuong-phap-co-the-xac-dinh-chinh-xac-ban-chat-khoi-u/#:~:text=%C4%90%C3%A2y%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20ph%C3%A1p%20d%C3%B9ng,kh%E1%BB%91i%20u%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20nh%C3%A2n.
https://hih.vn/choc-hut-te-bao-khoi-u-duoi-huong-dan-cua-sieu-am-fna-phuong-phap-co-the-xac-dinh-chinh-xac-ban-chat-khoi-u/#:~:text=%C4%90%C3%A2y%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20ph%C3%A1p%20d%C3%B9ng,kh%E1%BB%91i%20u%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20nh%C3%A2n.
https://hih.vn/choc-hut-te-bao-khoi-u-duoi-huong-dan-cua-sieu-am-fna-phuong-phap-co-the-xac-dinh-chinh-xac-ban-chat-khoi-u/#:~:text=%C4%90%C3%A2y%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20ph%C3%A1p%20d%C3%B9ng,kh%E1%BB%91i%20u%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20nh%C3%A2n.


Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 (ngày vào viện) Ngày 2 (chuẩn bị mổ) Ngày 3 (ngày mổ) Những ngày sau mổ 

Thuốc 

 Thường không thuốc.  Sử dụng thuốc theo 

hướng dẫn của bác 

sĩ. 

 Kháng sinh trước mổ tại 

phòng mổ. 

 Giảm đau sau mổ. 

 Dịch truyền hỗ trợ 

 Kháng sinh nếu bệnh nhân có 

ống dẫn lưu. 

 Giảm đau. 

 Dịch truyền. 

 Thuốc hội chẩn các chuyên khoa 

có liên quan. 

Sinh hoạt 

 Bình thường.  Nghỉ ngơi tại giường 

hoặc đi lại nhẹ nhàng 

trong phòng. 

 Nằm nghỉ tại giường, 

vận động nhẹ nhàng sau 

mổ. 

 Vận động đi lại sớm. 

Dinh 

dưỡng 

 Ăn uống theo hướng dẫn 

bác sĩ. 

 Ăn uống theo lời dặn 

bác sĩ. 

 

 Uống 150ml nước đường 

lúc 5 giờ sáng 

 Sau khi mổ, bệnh tỉnh: 

Uống sữa, trà đường, 

nước đường, nước nguội. 

 Cho ăn uống sớm. 

 Ăn thức ăn mềm, nguội, dễ 

nuốt. 

Truyền 

thông cho 

người 

bệnh 

 Truyền thông về bệnh, các 

yếu tố nguy cơ. 

 Phương pháp điều trị. 

 Giải thích bệnh mổ. 

 Cam kết mổ. 

  Báo bác sỹ ngay khi có dấu 

hiệu: sốt, đau vết mổ, phù nề, tụ 

dịch. 

Kế hoạch 

ra viện 

 Vận động bình thường hay đi làm lại 1 đến 3 tuần sau mổ, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước, ăn nhiều rau, 

trái cây, ăn thức ăn mềm, dễ nuốt. 

 Uống thuốc theo toa, tái khám theo hẹn để tiếp túc điều trị. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp sau 3 tuần nếu cắt giáp 

thùy. Cân nhắc sử dụng hormon giáp. 

 Sử dụng hormon giáp suốt đời khi cắt giáp toàn phần. 



KHOA UNG BƯỚU - Y HỌC HẠT NHÂN 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

U BUỒNG TRỨNG 
 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1  

(Ngày vào viện) 

Ngày 2  

(Chuẩn bị mổ) 

Ngày 3 

(Ngày mổ) 

Ngày 4 

(Sau mổ ngày 1) 

Ngày 5, 6, 7, 8,... 

(Sau mổ ngày 2, 3, 4, 5,...) 

Khám 

đánh giá 

bệnh và 

điều trị 

 Hỏi triệu chứng 

bệnh: Tiêu, tiểu 

khó, ra huyết âm 

đạo, thăm khám 

âm đạo. 

 Khám tổng quát. 

 Hội chẩn các 

chuyên khoa có 

liên quan. 

 Đánh giá lại bệnh 

nhân trước mổ. 

 Gây mê nội khí quản. 

 Phẫu thuật cắt phần 

phụ hoặc cắt tử cung 

toàn phần + 2 phần 

phụ. 

 Theo dõi sát dấu hiệu 

chảy máu sau mổ. 

 Khám đánh giá tình 

trạng vết mổ. 

 Mức độ đau. 

 Trung tiện. 

 Tình trạng bụng. 

 Tình trạng ống dẫn 

lưu (số lượng, màu 

sắc dich). 

 Rút sonde tiểu. 

 Khám đánh giá tình 

trạng vết mổ. 

 Mức độ đau. 

 Trung tiện. 

 Tình trạng bụng. 

 Tình trạng ống dẫn lưu 

(số lượng, màu sắc dịch). 

 Đánh giá rút dẫn lưu. 

Xét 

nghiệm 

 Xét nghiệm tiền phẫu. 

 Các dấu ấn sinh 

học bướu. 

 Chụp CT Scan 

bụng có tiêm 

thuốc cản quang. 

   Làm các xét nghiệm 

khi cần: công thức 

máu, điện giải đồ, 

siêu âm ổ bụng khi 

có triệu chứng bất 

thường. 

 Làm các xét nghiệm khi 

cần: công thức máu, 

điện giải đồ, siêu âm ổ 

bụng khi có triệu chứng 

bất thường. 

Thuốc 

 Kháng sinh (nếu 

có nhiễm khuẩn 

kèm theo). 

 Giảm đau. 

 Thuốc các bệnh 

kèm theo. 

 Sử dụng thuốc theo 

chỉ định của BS. 

 Fleet phospha 

soda. 

 Thụt tháo. 

 Dịch truyền. 

 Thuốc tại phòng mổ.  Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Dịch truyền. 

 Thuốc hội chẩn các 

chuyên khoa liên 

quan. 

 Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Dịch truyền. 



Sinh hoạt 

 Nghỉ ngơi tại 

giường hoặc đi lại 

nhẹ nhàng trong 

phòng. 

 Nghỉ ngơi tại 

giường hoặc đi lại 

nhẹ nhàng trong 

phòng. 

 Nằm tại giường, vận 

động nhẹ nhàng. 

 Vận động tại 

giường. 

 Vận động tăng dần. 

Dinh 

dưỡng 

 Ăn uống theo chế 

độ bác sĩ cho. 

 Ăn uống theo lời 

dặn của bác sĩ. 

 Ăn uống theo lời dặn 

của bác sĩ. 

 Ăn uống theo lời 

dặn của bác sĩ. 

 Ăn uống theo lời dặn 

của bác sĩ. 

Truyền 

thông cho 

người 

bệnh 

 Truyền thông về 

bệnh. 

 Phương pháp điều 

trị. 

 Các yếu tố nguy 

cơ. 

 Giải thích bệnh 

mổ: Phương pháp 

phẫu thuật, vô 

cảm, tai biến có 

thể xảy ra. 

 Cho ký cam kết 

mổ. 

 Hướng dẫn vận động 

sớm. 

 Báo bác sỹ ngay khi 

có dấu hiệu: Đau 

bụng, chảy máu ống 

dẫn lưu nhiều… 

 Báo bác sỹ ngay khi có 

dấu hiệu: Sốt, đau bụng, 

chảy dịch ống dẫn lưu 

nhiều… 

Kế hoạch 

ra viện 

 Vận động bình thường hay đi làm lại 1 đến 3 tuần sau mổ, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước, ăn nhiều rau, 

trái cây . 

 Uống thuốc theo toa, tái khám theo hẹn để tiếp tục điều trị. 

 Lấy kết quả Giải phẫu bệnh theo hẹn. 
 



 

KHOA UNG BƯỚU - Y HỌC HẠT NHÂN 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

UNG THƯ VÚ (ĐOẠN NHŨ + NẠO HẠCH NÁCH) 

Điều trị, theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 (ngày vào viện) Ngày 2 (chuẩn bị mổ) Ngày 3 (ngày mổ) Những ngày sau mổ 

Khám đánh giá 

bệnh và điều trị 

 Hỏi triệu chứng  và khám bệnh:  

Phát hiện khi nào, đau hay không 

đau, vị trí u, tính chất, kích thước, 

mật độ, u di động hay dính, hạch 

nách, hạch thượng đòn,... 

 Khám tổng quát. 

 Hội chẩn các chuyên 

khoa có liên quan. 

 Đánh giá lại bệnh 

nhân trước mổ. 

 Gây mê nội khí 

quản. 

 Đoạn nhũ + nạo 

hạch nách cùng 

bên.  

 Khám đánh giá tình trạng 

vết mổ. 

 Mức độ đau. 

 Tình trạng ống dẫn lưu (số 

lượng, màu sắc dich). 

 Rút ống dẫn lưu khi đạt 

mục đích điều trị. 

Xét nghiệm 

 Xét nghiệm tiền phẫu. 

 Siêu âm tuyến vú 2 bên. 

 Siêu âm bụng tổng quát. 

 Chọc hút kim nhỏ tuyến vú (FNA). 

 Chụp cắt lớp vi tính bụng có 

tiêm thuốc cản quang. 

 Chụp xquang ngực thẳng. 

 Các xét nghiệm khác hỗ trợ 

chẩn đoán và điều trị nếu cần. 

   Làm các xét nghiệm khi 

cần: Công thức máu, điện 

giải đồ,… 



Điều trị, theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 (ngày vào viện) Ngày 2 (chuẩn bị mổ) Ngày 3 (ngày mổ) Những ngày sau mổ 

Thuốc 

 Kháng sinh (nếu có nhiễm 

khuẩn kèm theo). 

 Giảm đau. 

 Thuốc điều trị các bệnh đi kèm. 

 Sử dụng thuốc theo 

chỉ định của bác sĩ. 

 

 Thuốc tại phòng 

mổ. 

 Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Thuốc hội chẩn các 

chuyên khoa có liên quan. 

Sinh hoạt 

 Nghỉ ngơi tại giường hoặc đi 

lại nhẹ nhàng trong phòng. 

 Nghỉ ngơi tại giường 

hoặc đi lại nhẹ nhàng 

trong phòng. 

  Vận động đi lại sớm. 

 Tập vật lý trị liệu tay cùng 

bên phẫu thuật đoạn nhũ +  

nạo hạch vú . 

Dinh dưỡng 
 Ăn uống theo chế độ bác sĩ 

cho. 

 Ăn uống theo chỉ 

định của bác sĩ. 

  Cho ăn uống sớm . 

Truyền thông cho 

người bệnh 

 Truyền thông về bệnh, các yếu 

tố nguy cơ. 

 Phương pháp điều trị 

 Giải thích bệnh mổ. 

 Cam kết mổ. 

  Báo bác sĩ ngay khi có dấu 

hiệu: Sốt, đau bụng, chảy 

dịch ống dẫn lưu nhiều,... 

Kế hoạch ra viện 

 Vận động bình thường, tập vật lý trị liệu tay cùng bên phẫu thuật vú: Massage chống phù tay, chống hạn chế 

vận động khớp vai. 

 Uống thuốc theo toa, tái khám theo hẹn để tiếp tục điều trị. 

 Thay băng vết mổ mỗi ngày, cắt chỉ theo hẹn. 

 Lấy kết quả Giải phẫu bệnh đúng hẹn. 

 



 

 KHOA UNG BƯỚU - Y HỌC HẠT NHÂN 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

UNG THƯ DA 
 

Điều trị, theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 (ngày vào viện) Ngày 2 (chuẩn bị mổ) Ngày 3 (ngày mổ) Những ngày sau mổ 

Khám đánh giá 

bệnh và điều trị 

 Hỏi triệu chứng và khám bệnh:  

 Phát hiện khi nào, đau hay 

không đau, loét hay khô, vị trí, 

kích thước, di động hay dính, 

hạch các vị trí,... 

 Khám tổng quát. 

 Hội chẩn các chuyên 

khoa có liên quan. 

 Đánh giá lại bệnh 

nhân trước mổ. 

 Tê tại chỗ hoặc 

 Gây mê nội khí quản. 

 Khám đánh giá tình trạng vết 

mổ. 

 Mức độ đau. 

Xét nghiệm 
 Xét nghiệm tiền phẫu.    Làm các xét nghiệm khi cần: 

công thức máu, điện giải đồ,… 

Thuốc 

 Kháng sinh (nếu có nhiễm 

khuẩn kèm theo) 

 Giảm đau. 

 Thuốc điều trị các bệnh đi kèm. 

 Sử dụng thuốc theo 

chỉ định của bác sĩ. 

 Thuốc tại phòng mổ.  Kháng sinh  

 Giảm đau 

 Thuốc hội chẩn các chuyên 

khoa có liên quan. 

Sinh hoạt 

 Nghỉ ngơi tại giường hoặc đi lại 

nhẹ nhàng trong phòng 

 Nghỉ ngơi tại giường 

hoặc đi lại nhẹ 

nhàng trong phòng 

  Vận động đi lại sớm. 

Dinh dưỡng 
 Ăn theo chế độ bác sĩ cho.  Ăn uống theo chỉ 

định của bác sĩ. 

  Cho ăn uống sớm. 

Truyền thông cho 

người bệnh 

 Truyền thông về bệnh, các yếu 

tố nguy cơ. 

 Phương pháp điều trị 

 Giải thích bệnh mổ. 

 Cam kết mổ. 

  Báo bác sỹ ngay khi có dấu 

hiệu: Sốt, đau,… 

Kế hoạch ra viện 
 Vận động bình thường, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước, ăn nhiều rau, trái cây. 

 Uống thuốc theo toa, tái khám theo hẹn để tiếp túc điều trị. 

 



 

KHOA UNG BƯỚU - Y HỌC HẠT NHÂN 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1  

(Ngày vào viện) 

Ngày 2  

(Chuẩn bị mổ) 

Ngày 3  

(Ngày mổ) 

Những ngày sau mổ 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

 Hỏi triệu chứng trứng bệnh: 

Tiêu phân đàm máu, tiêu 

chảy, táo bón,… 

 Khám hậu môn trực tràng. 

 Khám tổng quát. 

 Hội chẩn các chuyên 

khoa có liên quan. 

 Đánh giá lại bệnh 

nhân trước mổ. 

 Gây mê nội khí 

quản. 

 Cắt đoạn đại trực 

tràng chứa u (nội 

soi hoặc mở). 

 Khám đánh giá tình trạng vết 

mổ. 

 Mức độ đau. 

 Trung tiện. 

 Tình trạng bụng. 

 Tình trạng ống dẫn lưu (số 

lượng, màu sắc dịch). 

 Rút ống dẫn lưu (ODL). 

Xét nghiệm 

 Xét nghiệm tiền phẫu. 

 Các dấu ấn sinh học bướu. 

 Chụp CLVT bụng có tiêm 

thuốc cản quang. 

 Nội soi đại trực tràng có 

sinh thiết. 

   Làm các xét nghiệm khi cần: 

công thức máu, điện giải đồ, 

siêu âm bụng… 



Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1  

(Ngày vào viện) 

Ngày 2  

(Chuẩn bị mổ) 

Ngày 3  

(Ngày mổ) 

Những ngày sau mổ 

Thuốc 

 Kháng sinh (nếu có nhiễm 

khuẩn kèm theo). 

 Giảm đau. 

 Ngưng các thuốc sử 

dụng (theo lời dặn của 

bác sĩ). 

 Fleet phospha soda 

45ml. 

 Thụt tháo. 

 Dịch truyền. 

 Thuốc tại phòng 

mổ. 

 Kháng sinh. 

 Giảm đau. 

 Dịch truyền. 

 Thuốc hội chẩn các chuyên 

khoa có liên quan. 

Sinh hoạt 

 Nghỉ ngơi tại giường hoặc 

đi lại nhẹ nhàng trong 

phòng. 

 Nghỉ ngơi tại giường 

hoặc đi lại nhẹ nhàng 

trong phòng. 

  Vận động đi lại sớm. 

Dinh dưỡng 

 Ăn nhiều rau xanh, trái cây, 

chất đạm, vitamin,… 

 Không ăn uống khoảng 

6 tiếng trước phẫu 

thuật. 

  Cho ăn uống sớm. 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

 Truyền thông về bệnh, các 

yếu tố nguy cơ. 

 Phương pháp điều trị. 

 Giải thích bệnh mổ. 

 Cam kết mổ. 

  Báo bác sỹ ngay khi có dấu 

hiệu: Sốt, đau bụng, chảy dịch 

ống dẫn lưu nhiều,… 

Kế hoạch ra 

viện 

 Vận động bình thường hay đi làm lại 1 đến 3 tuần sau mổ, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước, ăn nhiều 

rau, trái cây tránh táo bón. 

 Uống thuốc theo toa, tái khám theo hẹn để tiếp tục điều trị. 

 


