
 

 

 KHOA TAI MŨI HỌNG 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

PHẪU THUẬT CẮT AMIDAN 

1. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 
 

 
Khám Cận lâm sàng 

Nguyên tắc điều 

trị 
Thuốc Chăm sóc 

Trước mổ 
  Đau khô họng 

  Nuốt vướng 

  2 amidan viêm mạn, hốc mủ 

  Hạch cổ 

  Viêm amidan cấp tái phát  > 4lần/ năm 

  Xét nghiệm 

tiền phẫu 

 

 

  Điều trị ổn tình 

trạng viêm amidan 

 Điều trị bệnh nội 

khoa đi kèm 

  Kháng sinh 

  Kháng viêm 

  Kháng histamin 

  Súc họng 

bằng nước 

muối sinh lý 

Sau mổ 
  Ngày đầu sau mổ hố amidan 2 bên sẽ 

phủ giả mạc trắng, hơi sưng. Triệu chứng sẽ 

giảm sau vài ngày. 

  Theo dõi biến chứng chảy máu amidan 

  Phòng ngừa 

nhiễm trùng sau 

mổ, viêm mũi họng 

  Kháng sinh 

  Kháng viêm 

  Kháng histamin 

  Giảm đau 

  Tái khám 

ngoại trú sau 

5 ngày 

 

2. QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH 

- Tránh quạt máy, máy lạnh. 

- Vệ sinh họng miệng bằng nước muối sinh lý. 

- Ăn thức ăn mềm, lỏng, mát tránh thức ăn nóng, cứng, cay. 

- Không để ho, nếu ho nhiều phải tái khám. 

- Không làm việc nặng hay gắng sức sau mổ. 

- Chảy máu sau cắt amidan phải tái khám ngay. 



 

 KHOA TAI MŨI HỌNG 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÁCH NGĂN 

1. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 
 

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

Trước 

mổ 

 Vách ngăn, dạng dị 

hình vách ngăn (vẹo, mào, 

gai,…) 

 Ảnh hưởng đến các cấu 

trúc kế cận: Bít tắc khe giữa, 

điểm tiếp xúc với cuốn mũi,  

quá phát cuốn dưới,… 

 Viêm mũi xoang kèm 

theo 

 Xét nghiệm 

tiền phẫu 

 Nội soi mũi 

 X quang 

Hirtz, Blondeau 

 CT Scan 

xoang 

 Chỉnh sửa lại cấu 

trúc vách ngăn và 

các cấu trúc liên 

quan. 

 Điều trị ổn bệnh 

lý đợt cấp trước mổ 

(nếu có) 

 Điều trị bệnh nội 

khoa đi kèm 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Kháng 

histamin 

 Tư vấn trước mổ 

 Vệ sinh mũi trước 

mổ 

 

 

Sau 

mổ 

 Khám đánh giá chảy 

máu: Xem màu sắc, tính 

chất dịch tiết qua dẫn lưu 

(mèche, merocel), khám 

họng 

 Công thức 

máu, máu 

chảy, máu 

đông nếu có 

chảy máu 

 Phát hiện, điều trị 

chảy máu 

 Phòng ngừa 

nhiễm trùng sau mổ 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Giảm đau 

 Kháng 

histamin 

 Giải thích khó chịu 

khi nhét mèche, merocel 

 Ăn lỏng, nguội 

 Dự kiến ra viện ngày 

thứ 3 sau mổ nếu sau 

rút dẫn lưu không có 

biến chứng (chảy máu, 

tụ máu vách ngăn,…) 

Ngày 

1, 2 

Ngày 3  

 Khám đánh giá chảy 

máu, nhiễm trùng và khả 

năng rút meche, merocel 

 Nội soi mũi 

kiểm tra sau 

khi rút meche, 

merocel (khi 

cần) 

 Phát hiện, điều trị 

chảy máu 

 Phòng ngừa 

nhiễm trùng sau mổ 

 Vệ sinh mũi sau mổ 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Giảm đau 

 Kháng 

histamin 

 Rút mèche mũi, 

merocel vào ngày thứ 3 

 Rửa mũi sau mổ vào 

ngày thứ 3 

 Ăn lỏng, nguội 

 Cho ra viện khi bệnh 

ổn sau rút meche. 

 Nằm lại nếu có biến 

chứng (chảy máu, tụ 

máu, nhiễm trùng …). 



2. QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Ăn uống: Những ngày đầu sau mổ ăn lỏng, nguội, thức ăn dễ tiêu, tránh đồ chua, cay, nóng 

- Hướng dẫn bệnh nhân cách tự rửa mũi. 

- Hướng dẫn bệnh nhân xì mũi đúng, tránh xì mũi trong tuần đầu sau mổ. 

- Không làm việc nặng hay gắng sức sau mổ. 

- Dấu hiệu bất thường nếu có, tốt nhất là nên tái khám Bác sĩ phẫu thuật. 

 



 

 

 

KHOA TAI MŨI HỌNG 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

PHẪU THUẬT NẠO VA 
 

1. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 

 Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

Trước mổ 

 Nghẹt mũi, ngủ ngáy 

 VA viêm quá phát 

 Ho đàm 

 Ngưng thở khi ngủ 

 Viêm mũi xoang, 

viêm tai giữa tái phát 

 Xét nghiệm 

tiền phẫu 

 

 Nội soi mũi 

 

 Điều trị viêm xoang, 

viêm họng 

 Điều trị viêm tai giữa  

 Điều trị bệnh nội khoa 

đi kèm 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Kháng histamin 

 Rửa mũi 

 Xông họng 

Sau mổ 

 Sự lành hố mổ VA 

 Theo dõi biến chứng 

 Nội soi mũi  

 

 Phòng ngừa nhiễm trùng 

sau mổ, viêm mũi họng 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Kháng histamin 

 Giảm đau 

 Tái khám ngoại 

trú sau 5 ngày 

 

2. QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Tránh quạt máy, máy lạnh. 

- Nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý. 

- Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tránh thức ăn cay nóng. 

- Không để nhảy mũi, xì mũi trong tuần đầu. 

- Không làm việc nặng hay gắng sức sau mổ. 

 



 

 

 KHOA TAI MŨI HỌNG 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG 

 

1. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 

 Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

Trước 

mổ 

 

 

 Mũi: Dịch mũi, màu sắc 

dịch, tình trạng hốc mũi, 

khe giữa, khe trên,… 

 Xét nghiệm tiền phẫu 

 Nội soi mũi XQ Hirtz, 

Blondeau 

 CT Scan xoang 

 

 Điều trị viêm xoang, 

viêm họng 

 Điều trị bệnh nội khoa 

đi kèm 

 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Kháng histamin 

 

 Hút mũi 

 Rửa mũi 

 Xông mũi 

Sau 

mổ 

 

 Sự lành vết thương của 

mổ hở 

 Theo dõi biến chứng 

 

 Nội soi mũi kiểm tra 
 

 Phòng ngừa nhiễm 

trùng sau mổ 

 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Kháng histamin 

 

 Rút meche mũi vào 

ngày thứ 2 

 Rửa mũi sau mổ vào 

ngày thứ 3 

 

2. QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Ăn uống bình thường, thức ăn dễ tiêu. 

- Hướng dẫn bệnh nhân cách tự rửa mũi. 

- Hướng dẫn bệnh nhân xì mũi đúng, tránh xì mũi trong tuần đầu sau mổ. 

- Không làm việc nặng hay gắng sức sau mổ. 

- Dấu hiệu bất thường nếu có, tốt nhất là nên tái khám Bác sĩ phẫu thuật. 

 



 

 

  

KHOA TAI MŨI HỌNG 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

PHẪU THUẬT VÁ NHĨ QUA NỘI SOI 

1. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 
 

 Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

Trước 

mổ 

 Tai: Ống tai khô?  

 Vị trí thủng nhĩ?… 

 Mũi: viêm mũi xoang đi 

kèm?  

 Họng: Đau? Ho? Viêm đỏ? 

 Xét nghiệm tiền phẫu 

 Nội soi tai 

 Đo thính lực 

 X quang Schuller 

 CT Scan xương thái dương 

 Điều trị viêm xoang, 

viêm họng 

 Điều trị viêm tai 

giữa ổn, khô sạch mủ 

 Điều trị bệnh nội 

khoa đi kèm 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Kháng histamin 

 Hút tai nếu tai 

dơ, đọng mũ 

 Rửa mũi 

 Xông họng 

Sau 

mổ 

 Sự lành vết thương của vết 

mổ lấy mảnh ghép 

 Sự lành của màng nhĩ 

 Theo dõi biến chứng 

 Nội soi tai kiểm tra 

 Đo thính lực kiểm tra 

 Phòng ngừa nhiễm 

trùng sau mổ,viêm mũi 

họng 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Kháng histamin 

 Giảm đau 

 Rút meche tai 

vào ngày thứ 7-10 

 Cắt chỉ vào 

ngày thứ 7 

 

2. QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Nên nằm đầu cao để tránh phù nề những ngày đầu sau mổ 

- Không để nước hay nhỏ bất cứ thuốc gì vào tai. 

- Không để nhảy mũi, xì mũi trong 3 tuần đầu sau mổ. 

- Không đi máy bay trong vòng 1 tháng. 

- Hạn chế đi lên độ cao (từ đồng bằng lên cao nguyên, đồi núi) trong 2 tuần đầu. 

- Không làm việc nặng hay gắng sức sau mổ. 

- Dấu hiệu bất thường nếu có, tốt nhất là nên tái khám Bác sĩ phẫu thuật. 


