
 

                     KHOA MẮT 

   PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

    ĐIỀU TRỊ ĐỤC BAO SAU BẰNG LASER MỐNG CHU BIÊN 

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

1 

 Đo thị lực. 

 Khám mắt 

tổng  quát.  

 Soi đáy mắt. 

 Đo nhãn áp. 

 Chụp OCT bán 

phần sau nhãn 

cầu hoặc siêu âm 

B. 

 

  Kháng viêm 

 Chăm sóc mắt 

  Kháng viêm. 

 Nước mắt 

nhân tạo. 

 Nhỏ rửa mắt sau 

Laser. 

 Hướng dẫn 

chăm sóc mắt sau 

Laser. 

 Bệnh nhân điều trị 

ngoại trú, ra viện 

trong ngày. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Bệnh nhân ăn uống bình thường, không phải kiêng kị gì. Tuy nhiên, bệnh nhân nên kiêng rượu, bia, các chất kích 

thích trong những ngày đầu vì không có lợi. 

- Sinh hoạt:  

+ Tra (nhỏ) thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. 

+ Hạn chế tiếp xúc với máy tính, đọc báo, xem tivi,… trong thời gian 1 ngày sau Laser. 

- Theo dõi sau Laser:  

+  Bệnh nhân nên khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ để bác sĩ đánh giá tình trạng mắt, sự phục hồi thị lực, từ đó có những tư vấn, chỉ 

định điều trị phù hợp.  

+  Trong thời gian chưa tới lịch hẹn khám mắt, nếu có bất cứ vấn đề gì tại mắt: như mắt đột nhiên nhìn mờ, cảm giác khó chịu trong 

mắt,… bệnh nhân cần đi khám lại ngay. 



 

                     KHOA MẮT 

       PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 
         ĐIỀU TRỊ GLAUCOMA BẰNG LASER MỐNG CHU BIÊN 

 

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

1 

 Đo thị lực. 

 Khám mắt tổng 

quát. 

 Soi góc tiền 

phòng. 

 Đo nhãn áp. 

 Chụp OCT bán 

phần trước nhãn 

cầu. 

 

  Hạ nhãn áp. 

  Kháng viêm. 

 Chăm sóc mắt. 

  Hạ nhãn áp. 

  Kháng viêm. 

 Nước mắt nhân 

tạo. 

 Nhỏ rửa mắt sau 

Laser. 

 Hướng dẫn 

chăm sóc mắt sau 

Laser. 

 Bệnh nhân điều trị 

ngoại trú, ra viện 

trong ngày. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Bệnh nhân ăn uống bình thường, không phải kiêng kị gì. Tuy nhiên, bệnh nhân nên kiêng rượu, bia, các chất kích 

thích trong những ngày đầu vì không có lợi. 

- Sinh hoạt:  

+ Tra (nhỏ) thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. 

+ Hạn chế tiếp xúc với máy tính, đọc báo, xem tivi,… trong thời gian 1 ngày sau Laser. 

- Theo dõi sau Laser:  

+ Bệnh nhân nên khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ để bác sĩ đánh giá tình trạng mắt, sự phục hồi thị lực, từ đó có những tư vấn, 

chỉ định điều trị phù hợp.  

+ Trong thời gian chưa tới lịch hẹn khám mắt, nếu có bất cứ vấn đề gì tại mắt: như mắt đột nhiên nhìn mờ, cảm giác khó chịu 

trong mắt,… bệnh nhân cần đi khám lại ngay. 



 

                KHOA MẮT 

       PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

         PHẪU THUẬT MỘNG GHÉP KẾT MẠC RỜI TỰ THÂN 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1 

 Đo thị lực. 

 Khám mắt tổng 

quát. 

 Đo nhãn áp. 

 Công thức 

máu, Glucose 

máu, đông máu, 

ECG. 

 Kháng sinh. 

 Kháng 

viêm. 

 Giảm đau. 

 Nhỏ kháng sinh dự 

phòng (nếu cần).  

 Hướng dẫn chăm 

sóc mắt trước 

phẫu thuật. 

 

2 

 Khám mắt trước mổ. 

 Khám nội tiền phẫu. 

 Khám duyệt mổ. 

 Khám mắt sau mổ. 

  
 Kháng sinh sau phẫu 

thuật: Nhỏ mắt, uống.  

 Kháng viêm sau phẫu 

thuật: Nhỏ mắt, uống.  

 Thuốc giảm đau.  

 Chuẩn bị bệnh 

nhân trước phẫu 

thuật. 

 Hướng dẫn chăm 

sóc mắt trước phẫu 

thuật. 

 Xuất viện buổi 

chiều cùng ngày 

phẫu thuật. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH

Dinh dưỡng:  

+ Ngày trước phẫu thuật: Bệnh nhân cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm tiền phẫu. 

+ Ngày phẫu thuật: Ăn sáng trước phẫu thuật, tránh sử dụng các loại chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. 

+ Sau phẫu thuật: Sau mổ, bệnh nhân ăn uống bình thường, không phải kiêng kị gì. Tuy nhiên, bệnh nhân nên kiêng rượu, 

bia, các chất kích thích trong những ngày đầu vì không có lợi. 



 

- Sinh hoạt:  

   + Ngày trước mổ: 

  Nếu bệnh nhân đang uống thuốc điều trị các bệnh nội khoa thì vẫn dùng thuốc bình thường. 

  Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường gì về thuốc, dị ứng,… cần báo ngay cho bác sĩ. 

   + Ngày mổ: Thực hiện đúng theo chỉ dẫn của nhân viên y tế  để có kết quả phẫu thuật tốt nhất.  

   + Ngày sau mổ: 

  Tra thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. 

  Không dụi mắt, tránh khói bụi, không để nước tiếp xúc trực tiếp với mắt mổ. 

  Đeo kính bảo vệ mắt cả ngày và đêm trong 3 ngày đầu sau mổ. 

  Tránh hoạt động nặng nhọc hoặc những va chạm trực tiếp với mắt mổ. 

  Hạn chế tiếp xúc với máy tính, đọc báo, xem tivi,… trong thời gian 1 tuần đầu sau mổ. 

- Theo dõi sau phẫu thuật:  

   +  Bệnh nhân nên khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ để bác sĩ đánh giá tình trạng mắt, sự phục hồi thị lực, từ đó có những tư 

vấn, chỉ định điều trị phù hợp.  

   + Trong thời gian chưa tới lịch hẹn khám mắt, nếu có bất cứ vấn đề gì tại mắt như mắt đột nhiên nhìn mờ, cảm giác khó chịu 

trong mắt…, bệnh nhân cần đi khám lại ngay. 



 

                    KHOA MẮT 

         

 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

            ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT PHACO 
 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc điều 

trị 
Thuốc Chăm sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

 1 

 Đo thị lực. 

 Khám mắt tổng 

quát. 

 Soi đáy mắt. 

 Đo nhãn áp. 

 

 Công thức máu, 

Glucose máu, ECG. 

 Chụp OCT bán phần 

sau nhãn cầu hoặc siêu 

âm B. 

 Đo tính công suất IOL 

nội nhãn. 

 Phẫu thuật tán 

nhuyễn thủy tinh 

thể bằng siêu âm 

(Phaco) 

 Đặt IOL nội 

nhãn. 

 Nhỏ kháng sinh 

dự phòng (nếu 

cần).  

  Nhỏ thuốc hạ 

nhãn áp (trường 

hợp có tăng nhãn 

áp). 

 Hướng dẫn chăm 

sóc mắt trước phẫu 

thuật. 

 

 2 

 Khám mắt trước 

mổ. 

 Khám nội tiền 

phẫu. 

 Khám duyệt mổ. 

 Khám mắt sau mổ. 

   Nhỏ kháng sinh 

sau phẫu thuật.  

 Thuốc giảm đau 

(nếu cần).  

 Chuẩn bị bệnh 

nhân trước phẫu 

thuật. 

 Hướng dẫn chăm 

sóc mắt trước phẫu 

thuật. 

 Xuất viện 

buổi chiều cùng 

ngày phẫu thuật. 

 

 



 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng:  

+ Ngày trước phẫu thuật: Bệnh nhân cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm tiền phẫu. 

+ Ngày phẫu thuật: Ăn sáng trước phẫu thuật, tránh sử dụng các loại chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. 

+ Sau phẫu thuật: Sau mổ, bệnh nhân ăn uống bình thường, không phải kiêng kị gì. Tuy nhiên, bệnh nhân nên kiêng rượu, bia, 

các chất kích thích trong những ngày đầu vì không có lợi. 

- Sinh hoạt:  

+ Ngày trước mổ: 

 Nếu bệnh nhân đang uống thuốc điều trị các bệnh nội khoa thì vẫn dùng thuốc bình thường. 

 Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường gì về thuốc, dị ứng,… cần báo ngay cho bác sĩ. 

+ Ngày mổ: Thực hiện đúng theo chỉ dẫn của nhân viên y tế để có kết quả phẫu thuật tốt nhất.  

+ Ngày sau mổ: 

 Tra thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. 

 Không dụi mắt, tránh khói bụi, không để nước tiếp xúc trực tiếp với mắt mổ. 

 Đeo kính bảo vệ mắt cả ngày và đêm trong 3 ngày đầu sau mổ. 

 Tránh hoạt động nặng nhọc hoặc những va chạm trực tiếp với mắt mổ. 

 Hạn chế tiếp xúc với máy tính, đọc báo, xem tivi,… trong thời gian 1 tuần đầu sau mổ. 

- Theo dõi sau phẫu thuật:  

+ Bệnh nhân nên khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ để bác sĩ đánh giá tình trạng mắt, sự phục hồi thị lực, từ đó có những tư vấn, 

chỉ định điều trị phù hợp.  

+ Trong thời gian chưa tới lịch hẹn khám mắt, nếu có bất cứ vấn đề gì tại mắt: như mắt đột nhiên nhìn mờ, cảm giác khó chịu 

trong mắt,… bệnh nhân cần đi khám lại ngay. 



 

                   

                  KHOA MẮT      

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

PHẪU THUẬT CẮT U MI 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
 Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1 

 Đo thị lực. 

 Khám mắt tổng 

quát. 

 Đo nhãn áp. 

 Công thức 

máu, Glucose 

máu, đông máu. 

 ECG. 

 Kháng sinh  

 Kháng viêm  

 Giảm đau 

 Nhỏ kháng sinh dự 

phòng (nếu cần) 

 

 Hướng dẫn chăm 

sóc mắt trước phẫu 

thuật. 

 

2 

 Khám mắt trước 

mổ. 

 Khám nội tiền 

phẫu. 

 Khám duyệt mổ. 

 Khám mắt sau mổ. 

  Kháng sinh sau phẫu 

thuật: Nhỏ mắt, uống.  

 Kháng viêm sau phẫu 

thuật: Nhỏ mắt, uống.  

 Thuốc giảm đau 

 Chuẩn bị bệnh 

nhân trước phẫu 

thuật. 

 Hướng dẫn chăm 

sóc mắt trước phẫu 

thuật. 

 Xuất viện buổi 

chiều cùng ngày 

phẫu thuật. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng:  

+ Ngày trước phẫu thuật: Bệnh nhân cần nhịn ăn sáng để làm xét nghiệm tiền phẫu. 

+ Ngày phẫu thuật: Ăn sáng trước phẫu thuật, tránh sử dụng các loại chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. 

+ Sau phẫu thuật: Sau mổ, bệnh nhân ăn uống bình thường, không phải kiêng kị gì. Tuy nhiên, bệnh nhân nên kiêng rượu, 

bia, các chất kích thích trong những ngày đầu vì không có lợi. 



 

- Sinh hoạt:  

+ Ngày trước mổ: 

 Nếu bệnh nhân đang uống thuốc điều trị các bệnh nội khoa thì vẫn dùng thuốc bình thường. 

 Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường gì về thuốc, dị ứng,… cần báo ngay cho bác sĩ. 

+ Ngày mổ: Thực hiện đúng theo chỉ dẫn của nhân viên y tế  để có kết quả phẫu thuật tốt nhất.  

+ Ngày sau mổ: 

 Tra thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. 

 Không dụi mắt, tránh khói bụi, không để nước tiếp xúc trực tiếp với mắt mổ. 

 Đeo kính bảo vệ mắt cả ngày và đêm trong 3 ngày đầu sau mổ. 

 Tránh hoạt động nặng nhọc hoặc những va chạm trực tiếp với mắt mổ. 

 Hạn chế tiếp xúc với máy tính, đọc báo, xem tivi,… trong thời gian 1 tuần đầu sau mổ. 

- Theo dõi sau phẫu thuật:  

+  Bệnh nhân nên khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ để bác sĩ đánh giá tình trạng mắt, sự phục hồi thị lực, từ đó có những tư vấn, chỉ 

định điều trị phù hợp.  

+   Trong thời gian chưa tới lịch hẹn khám mắt, nếu có bất cứ vấn đề gì tại mắt: như mắt đột nhiên nhìn mờ, cảm giác khó chịu trong 

mắt,… bệnh nhân cần đi khám lại ngay. 


