
 

             
  

                          KHOA NHI 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

     NHIỄM SARS-COV-2 
 

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

1, 

2,… 

 Sốt 

 Nhịp thở 

 Rối loạn khác 

 Xét nghiệm (XN) 

SARS-CoV-2 

 Công thức máu 

 CRP 

 X-quang phổi 

 Xét nghiệm khác 

 Hạ sốt 

 Kháng sinh 

 Dinh dưỡng 

 Điều trị khác 

 Paracetamol 

 Kháng sinh 

 Ho thảo dược 

 Thuốc khác 

 Cấp 1, 2, 3 tùy 

tình trạng bệnh 

 Theo dõi sinh 

hiệu 

 Dinh dưỡng 

 Chăm sóc khác 

 Khi triệu chứng ổn 

định 

 XN SARS-CoV-2 (±) 

 Báo cáo CDC 

 Tiếp tục điều trị tại 

nhà 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng:  

+ Đảm bảo cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và phù hợp theo lứa tuổi và tình trạng bệnh lý. 

+ Phát hiện suy dinh dưỡng và nguy cơ, triệu chứng tiêu hóa ngay khi nhập viện và trong suốt quá trình điều trị. 

+ Không chống chỉ định nuôi ăn qua đường tiêu hoá khi tình trạng lâm sàng nặng hoặc sốc. 

+ Ưu tiên nuôi ăn sớm qua đường tiêu hóa. 

+ Bổ sung vitamin hàng ngày ở trẻ suy dinh dưỡng. 

- Sinh hoạt:  

+ Đeo khẩu trang (trẻ ≥ 2 tuổi) và hướng dẫn cách ly. 

+ Đảm bảo khoảng cách giữa các người bệnh ≥ 2m. 

+ Hướng dẫn người bệnh che mũi miệng khi ho, hắt hơi và rửa tay ngay sau khi tiếp xúc dịch hô hấp. 

- Phòng tránh tái phát: Khi sạch trùng vẫn tiếp tục sử dụng khẩu trang khi giao tiếp để tránh tái nhiễm. 

- Phòng biến chứng: Phát hiện và điều trị sớm theo phác đồ Bộ Y tế. 



 

 

                         

        

      KHOA NHI 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

SỐT XUẤT HUYẾT 
 

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

viện 

1, 2,… 

 Lâm sàng: Sốt, 

ói, đau bụng, 

xuất huyết 

 Tổng trạng 

 

 Công thức máu 

 Hct tại giường 

 NS1 hoặc Mac 

Elisa 

 Chức năng gan 

thận 

 Đông máu toàn bộ 

 

 Bù dịch 

 Hạ sốt 

 Theo dõi chuyển 

độ 

 Theo dõi dấu xuất 

huyết 

 

 Oresol 

 Ringer Lactat 

 Dung dịch cao 

phân tử 

 Paracetamol 

 Chế phẩm máu 

 Thuốc khác 

 

 Chăm sóc cấp 

1, 2, 3 tùy tình 

trạng bệnh 

 Tổng trạng 

 Theo dõi sinh 

hiệu 

 Dinh dưỡng 

 

 Lâm sàng ổn 

định 

 Tiểu cầu > 50 

x 109/L   

 Không tụ dịch 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Bù dịch sớm bằng đường uống, khuyến khích bệnh nhi uống nhiều nước oresol hoặc nước chín, nước trái cây, 

tránh nước ngọt công nghiệp, nước có màu đỏ. Ăn thức ăn lỏng dễ tiêu giàu năng lượng. 

- Sinh hoạt: Ngủ mùng kể cả ban ngày để tránh muỗi đốt. Diệt lăng quăng, dọn bỏ các chum lọ, chứa nước mưa lâu ngày,… 

- Phòng tránh tái phát: Diệt muỗi, diệt lăng quăng. 

- Phòng biến chứng: Phát hiện và điều trị sớm theo phác đồ Bộ Y tế. 



 

     
 

        KHOA NHI 

 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

    TIÊU CHẢY CẤP 
 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1, 

2,… 

 Tính chất  

phân 

 Sốt, ói, đau 

bụng 

 Dấu mất nước 

 CTM 

 CRP 

 Soi phân 

 Bù dịch  

 Điều trị biến 

chứng 

 Dinh dưỡng 

 Oresol, Ringer Lactat 

 Bù toan, kẽm, men 

tiêu hóa, chống xuất tiết 

Hidrasec 

 Dinh dưỡng đầy đủ 

 Cấp 1, 2, 3 tùy tình 

trạng bệnh 

 Theo dõi sinh hiệu, 

dấu mất nước 

 Hướng dẫn sử dụng 

oresol 

 Giảm tiêu chảy 

 Không có dấu 

mất nước 

 Các rối loạn đã 

ổn định 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng:  

+ Không kiêng ăn, tiếp tục chế độ ăn thông thường của bé. 

+ Thức ăn lỏng, dễ tiêu, chia nhỏ bửa ăn, khuyến khích trẻ ăn ít nhất 6 lần/ngày và tiếp tục như vậy 2 tuần sau khi hết tiêu chảy. 

+ Bổ sung kẽm. 

+ Tăng cường dinh dưỡng sau khi khỏi bệnh để lấy lại cân nặng lúc đầu. 

- Sinh hoạt:  

+ Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi tiêu. 

+ Giáo dục sức khỏe: Thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

+ Bảo vệ nguồn nước và dùng nước sạch. 

+ Cấm đổ chất thải, nước rửa đồ dùng của ngưới bệnh xuống ao hồ, sử dụng hố xí đúng quy định.              

- Phòng tránh tái phát: Ăn sạch, uống sạch, ở sạch. 

- Phòng biến chứng: Phát hiện và điều trị sớm theo phác đồ của Bộ Y tế. 



 

                    
 

      KHOA NHI 

  PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

   BỆNH TIM BẨM SINH 
 

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

1 

 Khám tổng quát, 

theo dõi sinh hiệu: 

Mạch, huyết áp, hô hấp, 

nhiệt độ, cân nặng 

chiều cao, đo SpO2. 

 Khám và đánh giá 

tình trạng tim mạch. 

 Đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng. 

 Làm các XN 

thường quy. 

 Chụp X-quang 

ngực. 

 Đo ECG. 

 Điều trị bệnh 

chính. 

 Điều trị bệnh đi 

kèm. 

 

 Trợ tim (nếu cần). 

 Thuốc hỗ trợ, 

kháng sinh,...(nếu 

cần) 

 

 Giám sát 

việc tuân thủ 

điều trị. 

 Kiểm tra 

chế độ dinh 

dưỡng có phù 

hợp. 

 

 Dự kiến thời 

gian điều trị. 

 Mời khám 

 chuyên khoa 

trước khi ra viện, 

nếu cần. 

2 

 Mời hội chẩn, khám 

chuyên khoa. 

 Khám và đánh giá 

tình trạng tim mạch. 

 Siêu âm tim. 

 Các xét nghiệm 

bổ sung: Điện giải 

đồ, theo dõi điều trị. 

 Điều trị bệnh 

chính. 

 Điều trị bệnh đi 

kèm. 

 Trợ tim (nếu cần) 

 Thuốc hỗ trợ, 

kháng sinh,...(nếu 

cần) 

  

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Bác sỹ tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng bệnh, hạn chế muối, nước khi có chỉ định. 

- Sinh hoạt: Phổ biến kiến thức, chế độ theo dõi, hướng điều trị cho từng trường hợp cụ thể. 

- Phòng tránh tái phát: Phòng ngừa nhiễm trùng... 

- Phòng biến chứng: Dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. 

- Các vấn đề lưu ý khác: Hẹn tái khám, làm bệnh án ngoại trú. 



 

                         

        

       KHOA NHI 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

VIÊM THANH QUẢN CẤP 
 

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

1, 2,… 

 Lâm sàng: Sốt, 

khàn tiếng, thở rít, 

thở co lõm ngực, 

tím tái, tiếng rít 

thanh quản 

 Tổng trạng 

 

 Công thức máu 

 Xquang ngực 

thằng 

 

 

 Hỗ trợ hô hấp 

 Giảm phù nề 

thanh quản 

  Điều trị triệu 

chứng 

 

 Adrenalin 

 Pulmicort 

 Dexamethason 

 Paracetamol 

 Kháng sinh 

 Thuốc khác 

 

 Chăm sóc cấp 

1, 2, 3 tùy tình 

trạng bệnh 

 Tổng trạng 

 Theo dõi sinh 

hiệu 

 Dinh dưỡng 

 

 Lâm sàng ổn 

định 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn dặm từ tháng thứ 7 và tiếp tục bú mẹ đến khi trẻ 24 tháng tuổi, tiêm phòng vắc 

xin theo chương trình tiêm chủng. 

- Sinh hoạt: Ra đường phải mang khẩu trang, giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thoáng mát. 

- Phòng tránh tái phát: Tránh tiếp xúc với người có bệnh lý hô hấp. 

- Phòng biến chứng: Phát hiện và điều trị sớm theo phác đồ Bộ Y tế. 


