
 
 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH ĐAU DÂY THẦN KINH TỌA 
 

Ngày Khám 
Cận lâm 

sàng 
Nguyên tắc điều trị Thuốc 

Chăm 

sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

1  Mạch, huyết áp 

 Đau lưng lan chân 

dọc đường đi của 

thần kinh tọa. 

 Điểm đau cạnh sống, 

rối loạn cảm giác, 

teo cơ 

 Dấu Valleix, Lasegue, 

dấu ấn chuông, Nerri, 

Bonnet 

 Phản xạ gân cơ. 

 Sức cơ. 

□ Tổng 

phân tích 

tế bào 

máu ngoại 

vi, VS… 

□ X 

quang cột 

sống thắt 

lưng cùng. 

□ MRI cột 

sống thắt 

lưng. 

TÂY Y (Nội khoa) 

□ Giảm đau 

□ Kháng viêm 

□ Giãn cơ (+/ -) 

ĐÔNG Y  

□ Khu phong tán 

□ Hàn trừ thấp thông 

kinh lạc. 

□ Hành khí hoạt huyết 

thông kinh lạc chỉ 

thống 

□ Bổ can thận. 

□ VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

THUỐC TÂY Y 

 Paracetamol     □ Parocontin 

 Diclofernac      □ Mephenesin 

 Meloxicam       □ Decontractyl 

  Gabapentin       

THUỐC ĐÔNG Y 

 Vphonte                 □ Lục vị… 

 Tisore                     □ Rheumapain 

 Phong thấp ACP    □Thấp khớp hoàn 

 Thấp khớp Nam Dược 

THỦ THUẬT 

 Xoa bóp, bấm huyệt   □ Điện châm 

 Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng   

 Cấp 

2, 3 

Dự kiến ra 

viện từ ngày 

15 

□ Thanh 

toán ra viện 

□ Cấp giấy 

ra viện 

□ Cấp thuốc/ 

toa thuốc ra 

viện (nếu 

cần) 

□ Hẹn tái 

khám (nếu 

cần) 

 

 

 

 

2-15   Dấu sinh tồn: Mạch, 

HA 

 BN giảm đau lưng 

lan chân 

 TÂY Y (Nội khoa)  

 Giảm đau (+/-) 

 Giảm đau, kháng 

viêm (+/-) 

 Giãn cơ (+/-) 

THUỐC TÂY Y 

 Paracetamol   □ Diclofenac 

 Meloxicam      □ Decontractyl 

 Mephenesin □ Parocontin 

□ Cấp 

2, 3 



Ngày Khám 
Cận lâm 

sàng 
Nguyên tắc điều trị Thuốc 

Chăm 

sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

ĐÔNG Y  

 Khu phong tán 

 Hàn thông kinh lạc 

 Hành khí hoạt huyết 

thông kinh lạc chỉ 

thống 

 Bổ can thận 

 VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

THUỐC ĐÔNG Y 

 Vphonte                       □ Tisore 

 Thấp khớp Nam Dược  □ Rheumapain 

 Thấp khớp hoàn       □ Lục vị 

 Phong thấp ACP 

THỦ THUẬT 

 Xoa bóp, bấm huyệt 

 Điện   châm 

 Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Ăn uống hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng 

- Trong lao động cần thận trọng trong động tác cúi xuống để khuâng vác.  

- Nghỉ ngơi, giữ ấm. 

- Tập vận động thể lực, rèn luyện cơ lưng và tăng sự mềm mại cột sống. 

- Điều trị kịp thời các bệnh thoái hóa cột sống có giá trị tích cực phòng bệnh trong đau thần kinh tọa. 



 
 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm 

sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

1-15  Mạch, huyết 

áp, nhiệt độ, 

hô hấp. 

 Tri giác, dấu 

hiệu tổn 

thương thần 

kinh, tình 

trạng yếu liệt 

 Sức cơ. 

 Phản xạ gân 

cơ 

 Trương lực 

cơ 

 CT Scaner, MRI  

 Điện tâm đồ 

 Siêu âm động 

mạch cảnh 

 XQ tim phổi. 

 Tổng phân tích 

tế bào máu. 

 Glucose, bilant 

lipid máu, chức 

năng gan - 

thận, ion đồ, 

đông máu. 

 Nước tiểu 10 

thông số. 

TÂY Y (Nội khoa) 

 Chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ tế 

bào thần kinh, dãn cơ, giảm đau 

nguồn gốc thần kinh, tim mạch, 

nội tiết,…tùy tình trạng bệnh 

 Phòng ngừa biến chứng do nằm 

lâu: Loét, viêm phổi, nhiễm 

trùng tiểu, sặc,… 

 Vật lý trị liệu: Xoa bóp, bấm 

huyệt, tập vận động,... 

ĐÔNG Y 

Sử dụng ở giai đoạn ổn định 

mạch, huyết áp, nhiệt độ, hô hấp 

 Bình can tức phong. 

 Tư âm ghìm dương, tư bổ can 

thận. 

 Ôn bổ thận dương. 

 Trừ đàm, thông kinh lạc. 

THUỐC TÂY Y 

□ Aspirin, Clopidrogel 

□ Citicolin 

□ Piracetam 

□ Huyết áp 

□ Đái tháo đường 

□ Rối loạn lipid máu 

□ Các bệnh lý đi kèm 

THUỐC ĐÔNG Y 

□ Vạn xuân hộ não tâm 

□ Flavital. 

□ Hoạt huyết dưỡng não 

□ Bổ huyết ích não 

□ Lục vị 

□ Bảo mạch hạ huyết áp. 

□ Bát vị. 

□ Quy tỳ. 

THỦ THUẬT 

 Điện châm 

 Vật lý trị liệu: Xoa bóp, 

bấm huyệt, tập vận động… 

□ Chăm 

sóc cấp 

1, 2, 3 

tùy tình 

trạng 

bệnh 

 

Dự kiến ra 

viện từ ngày 

15 

 Thanh toán 

ra viện 

 Cấp giấy ra 

viện 

 Cấp thuốc/ 

toa thuốc ra 

viện (nếu 

cần) 

 Hẹn tái 

khám (nếu 

cần) 

 

 

 

 

 



 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Ăn uống hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng. 

- Phòng ngừa biến chứng do nằm lâu: Xoay trở, vỗ lưng, vệ sinh cá nhân tốt,… 

- Hướng dẫn người nhà và người bệnh các động tác phục hồi phù hợp tình trạng bệnh. 

- Hạn chế các hoàn cảnh dễ xảy ra tai biến mạch máu não. 

- Giữ không bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. 

- Tránh các trạng thái thần kinh căng thẳng. 

- Tránh: Rượu, cafe, thuốc lá, gắng sức quá mức. 

- Theo dõi huyết áp thường xuyên để kịp thời xử trí điều trị. 

- Chế độ lao động, vận động, hoặc nghỉ ngơi hợp lý. 

- Chế độ ăn uống hợp lý: Kiêng mỡ động vật, giảm glucid, giảm muối còn < 4g/ngày, tăng cường rau tươi, trái cây tươi, chống 

táo bón. 



 

 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

TĂNG HUYẾT ÁP 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc 
Chăm 

sóc 
Kế hoạch ra viện 

1  Dấu sinh 

tồn: Mạch, 

huyết áp, 

nhiệt độ, 

hô hấp. 

HA ≥ 140/90 

mmHg hoặc 

đang điều trị 

thuốc ổn 

định HA 

 

Các xét nghiệm thường 

quy: 

 Huyết học 

 Sinh hóa: Đường 

huyết, Cholesterol, 

Acide uric, Creatinine, 

Kali, Natri,… 

 Tổng phân tích nước 

tiểu 

 Điện tâm đồ. 

 Các thăm dò bổ sung: 

Tùy tình trạng bệnh 

TÂY Y (Nội khoa) 

 Ổn định huyết áp 

 Điều trị các bệnh lý kèm 

theo 

 Đánh giá tổn thương cơ 

quan đích 

ĐÔNG Y 

 Bình can ghìm dương, tư 

âm giáng hỏa 

 Tư âm bổ thận 

 Trừ đàm, thông kinh lạc. 

 VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

THUỐC TÂY Y 

 Thuốc hạ huyết áp 

 Điều trị bệnh lý kèm theo 

THUỐC ĐÔNG Y 

 Hamov  

 Hoạt huyết dưỡng não 

 Bổ huyết ích não 

 Lục vị 

 Bảo mạch hạ huyết áp. 

 Quy tỳ. 

THỦ THUẬT 

 Điện châm     

 Thư giãn  

 Vật lý trị liệu 

□ Cấp 

2, 3 

 

Dự kiến ra viện 

từ ngày 15 

□ Thanh toán ra 

viện 

□ Cấp giấy ra viện 

□ Cấp thuốc/toa 

thuốc (nếu cần) 

□ Hẹn tái khám 

(nếu cần) 



Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc 
Chăm 

sóc 
Kế hoạch ra viện 

2-15 Huyết áp ổn 

định 

 TÂY Y (Nội khoa) 

 Ổn định huyết áp. 

 Điều trị bệnh lý kèm 

theo. 

 Đánh giá tổn thương cơ 

quan đích. 

ĐÔNG Y 

 Bình can tiềm dương, tư 

âm giáng hoả. 

 Tư âm ghìm dương, tư 

bổ can thận. 

 Trừ đàm, thông kinh lạc. 

 VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

THUỐC TÂY Y 

 Thuốc hạ huyết áp 

 Điều trị bệnh lý kèm theo  

THUỐC ĐÔNG Y 

 Hamov            

 Hoạt huyết dưỡng não 

 Bổ huyết ích não 

 Lục vị 

 Bảo mạch hạ huyết áp 

 Quy tỳ       

THỦ THUẬT 

 Điện   châm   □   Thư giãn 

 Vật lý trị liệu 

□ Cấp 

2, 3. 

 

     QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Ăn uống hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng. 

- Phòng ngừa biến chứng do nằm lâu: xoay trở, vỗ lưng, vệ sinh cá nhân tốt… 

- Hướng dẫn người nhà và người bệnh các động tác phục hồi phù hợp tình trạng bệnh. 

- Hạn chế các hòan cảnh dễ xảy ra tăng huyết áp 

- Giữ không bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. 

- Tránh các trạng thái thần kinh căng thẳng. 

- Tránh: Rượu, cà phê, thuốc lá, gắng sức quá mức. 

- Theo dõi huyết áp thường xuyên để kịp thời xử trí điều trị. 

- Chế độ lao động, vận động, hoặc nghỉ ngơi hợp lý. 

- Chế độ ăn uống hợp lý: Kiêng mỡ động vật, giảm đường, giảm muối còn < 4g/ngày, tăng cường rau tươi, trái cây tươi, chống táo bón. 



 

 

 
 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ 
 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc 
Chăm 

sóc 
Kế hoạch ra viện 

1-3  Dấu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp 

 Đau cột sống cổ 

có thể lan vai, 

cánh tay kèm tê 

 Spurling (-) 

 Phản xạ gân cơ 

nhị đầu, tam 

đầu (++) 

 Sức cơ: 5/5 

 X quang cột sống 

cổ thẳng,  nghiêng, 

chếch 3/4 

 EMG chi trên 

 MRI cột sống cổ 

TÂY Y (Nội khoa) 

 Giảm đau 

 Giảm đau, kháng viêm 

 Giãn cơ (+/ -) 

ĐÔNG Y: 

 Khu phong tán hàn 

thông kinh lạc 

 Hành khí hoạt huyết 

thông kinh lạc chỉ 

thống 

 Bổ can thận 

 VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

THUỐC TÂY Y 

 Paracetamol 

 Diclofenac 

 Meloxicam  

 Decontractyl 

  Gabapentin  

THUỐC ĐÔNG Y 

 Vphonte 

 Tisore 

 Thấp khớp Nam Dược 

 Phong thấp ACP 

 Lục vị 

THỦ THUẬT 

 Xoa bóp, bấm huyệt 

 Điện châm 

 Vật lý trị liệu vùng cổ 

□ Chăm 

sóc cấp 

3 

Dự kiến ra viện từ 

ngày 15 

 Thanh toán ra viện 

 Cấp giấy ra viện 

 Cấp toa thuốc ra 

viện (nếu có) 

 Hẹn tái khám (nếu 

cần) 



 

 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc 
Chăm 

sóc 
Kế hoạch ra viện 

Ngày 

4-15  

 Dấu sinh tồn: 

mạch, huyết áp 

 BN giảm đau cổ 

vai - cánh tay, 

giảm tê 

 TÂY Y (Nội khoa)  

 Giảm đau (+/-) 

  Giảm đau, kháng viêm 

(+/-) 

 Giãn cơ (+/-) 

ĐÔNG Y  

 Khu phong tán hàn 

thông kinh lạc 

 Hành khí hoạt huyết 

thông kinh lạc chỉ 

thống 

 Bổ can thận 

 VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

THUỐC TÂY Y 

 Paracetamol 

 Diclofenac 

 Meloxicam  

 Decontractyl 

THUỐC ĐÔNG Y 

 Vphonte 

 Tisore 

 Thấp khớp Nam Dược 

 Phong thấp ACP 

 Lục vị  

THỦ THUẬT 

 Xoa bóp, bấm huyệt 

 Điện châm 

 Vật lý trị liệu vùng cổ 

□ Chăm 

sóc cấp 

3 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Ăn uống hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng. 

- Nghỉ ngơi, nằm đầu thấp. 

- Giữ ấm vùng cổ gáy khi thay đổi thời tiết. 

- Tránh thay đổi tư thế đột ngột, tránh mang vác nặng. 

- Tập vận động chủ động các động tác cúi, ngửa, xoay, nghiêng cột sống cổ vừa sức. 

- Phục hồi vận động, phòng ngừa tái phát. 



 
 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH THOÁI HÓA ĐA KHỚP 
 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc 
Chăm 

sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

1-3 
 Dấu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp 

 Đau một hoặc nhiều 

khớp, tăng khi hoạt 

động, giảm khi nghỉ 

 Khám sưng, nóng, 

đỏ, biến dạng, teo 

cơ. 

 Dấu lạo xạo khi vận 

động (đặc biệt ở 

khớp gối). 

 Cứng và khó cử 

động khớp vào buổi 

sáng: "Dấu phá huỷ 

khớp". 

 Teo cơ do ít vận 

động. 

 Sức cơ, trương lực 

cơ. 

 

  X quang khớp 

  Xét nghiệm 

dịch khớp 

  Tổng phân tích 

tế bào máu 

ngoại vi, VS. 

  Tổng phân tích 

nước tiểu. 

 

TÂY Y (Nội khoa) 

  Giảm đau 

  Kháng viêm 

  Giãn cơ (+/ -) 

ĐÔNG Y 

  Khu phong tán 

  Hàn trừ thấp thông 

kinh lạc 

  Hành khí hoạt 

huyết thông kinh lạc 

chỉ thống 

  Bổ can thận 

  VẬT LÝ TRỊ 

LIỆU 

THUỐC TÂY Y 

  Paracetamol 

  Diclofenac 

  Meloxicam  

  Decontractyl 

THUỐC ĐÔNG Y 

  Vphonte 

  Tisore 

  Thấp khớp Nam Dược 

  Phong thấp ACP 

  Lục vị 

  Rheumapain f 

  Phong đan 

  Độc hoạt ký sinh 

THỦ THUẬT 

  Xoa bóp, bấm huyệt, thủy châm 

  Điện châm 

  Vật lý trị liệu: Siêu âm, tập vận 

động,… 

 

 Cấp 

2, 3 

 

Dự kiến ra 

viện từ ngày 

15 

 Thanh toán ra 

viện 

 Cấp giấy ra 

viện 

 Cấp thuốc/ 

toa thuốc ra 

viện (nếu cần) 

 Hẹn tái khám 

(nếu cần) 



Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc 
Chăm 

sóc 

Kế hoạch ra 

viện 

Ngày 

4-15  

  Dấu sinh tồn: 

Mạch, huyết áp 

  Giảm đau các khớp 

 TÂY Y (Nội khoa) 

  Giảm đau (+/-) 

  Giảm đau, kháng 

viêm (+/-) 

  Giãn cơ (+/-) 

ĐÔNG Y  

  Khu phong tán hàn 

thông kinh lạc 

  Hành khí hoạt 

huyết thông kinh lạc 

chỉ thống 

  Bổ can thận 

  VẬT LÝ TRỊ 

LIỆU 

THUỐC TÂY Y 

  Paracetamol 

  Diclofenac 

  Meloxicam  

  Decontractyl 

THUỐC ĐÔNG Y 

  Vphonte 

  Tisore 

  Thấp khớp Nam Dược 

  Phong thấp ACP 

THỦ THUẬT 

  Xoa bóp, bấm huyệt, thủy 

châm 

  Điện châm 

  Vật lý trị liệu: Siêu âm, tập 

vận động,… 

  Cấp 

2, 3 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Ăn uống hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng. 

- Nghỉ ngơi. 

- Tránh tiếp xúc với yếu tố thúc đẩy cơn đau. 

- Tránh thay đổi tư thế đột ngột, tránh mang vác nặng. 

- Phục hồi vận động, phòng ngừa tái phát.  


