
 

 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH COVID-19 
 

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

1, 2,… 

 Tổng trạng. 

 Nhịp thở, 

SpO2. 

 Rối loạn 

khác. 

 Xét nghiệm test 

nhanh kháng nguyên 

hoặc RT-PCR. 

 Công thức máu. 

 CRP, Dimer. 

 X quang phổi. 

 Xét nghiệm khác. 

 Kháng virus. 

 Kháng sinh. 

 Điều trị triệu 

chứng. 

 Dinh dưỡng. 

 Điều trị biến 

chứng. 

 Kháng virus. 

 Kháng sinh. 

 Kháng đông. 

 Kháng viêm. 

 Thuốc khác. 

 Cấp 1, 2, 3 tùy 

tình trạng bệnh. 

 Theo dõi sinh 

hiệu, hô hấp. 

 Dinh dưỡng. 

 Chăm sóc 

khác. 

Ra viện khi: 

 Triệu chứng ổn định từ 

3 ngày trở lên và đủ thời 

gian cách ly. 

 Xét nghiệm SARS-

CoV-2 (±). 

 Tiếp tục theo dõi tại 

nhà. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng:  

+ Cung cấp đủ năng lượng, chất dinh dưỡng. 

+ Uống nhiều nước. 

+ Bổ sung vitamin, vi lượng. 

- Tư vấn:  

+ Theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. 

+ Tái khám sau ra viện để điều trị bệnh nền (nếu có).  

KHOA TRUYỀN NHIỄM 



              

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 
 

Ngày Khám Cận lâm sàng 
Nguyên tắc 

điều trị 
Thuốc Chăm sóc Kế hoạch ra viện 

1-7 

 Lâm sàng: 

sốt, ói, đau 

bụng, xuất 

huyết, mạch, 

huyết áp. 

 Tổng trạng. 

 Công thức máu, nhóm 

máu. 

 Hct tại giường. 

 Test NS1 hoặc Mac 

Elisa. 

 Chức năng gan thận. 

 Đông máu toàn bộ. 

 Bù dịch. 

 Hạ sốt. 

 Theo dõi 

chuyển độ. 

 

 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, dấu xuất huyết. 

 Dinh dưỡng. 

 

Ra viện khi: 

 Lâm sàng ổn 

định > 48 giờ. 

 Tiểu cầu  > 50 x 

109/L. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

-  Dinh dưỡng:  

+ Cung cấp đủ năng lượng, chất dinh dưỡng. 

+ Uống nhiều nước: Oresol hoặc nước sôi để nguội. 

+ Tránh ăn thức ăn có màu đỏ, đen. 

- Tư vấn:  

+ Hạn chế vận động mạnh. 

+ Tái khám sau ra viện để điều trị bệnh nền (nếu có). 

KHOA TRUYỀN NHIỄM 



 

 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH TIÊU CHẢY NHIỄM TRÙNG 

 

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. 

 Sinh hiệu. 

 Công thức 

máu. 

 Chức năng 

thận, điện giải đồ. 

 Soi cấy phân. 

 Bù dịch. 

 Kháng sinh. 

 Điều trị triệu chứng. 

 Điều trị biến chứng. 

 Dinh dưỡng. 

 NaCl 0.9%, 

Ringer lactat, 

oresol. 

 Ciprofloxacin/ 

Metronidazol. 

 Dinh dưỡng đầy 

đủ. 

 Cấp 1, 2, 3 

tùy tình trạng 

bệnh. 

 Theo dõi 

sinh hiệu, dấu 

mất nước. 

 Hướng dẫn 

sử dụng oresol. 

Ra viện khi: 

 Giảm tiêu 

chảy. 

 Sinh hiệu ổn 

định. 

 Các rối loạn 

đã ổn định. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng:  Chế độ ăn: Mềm, dễ tiêu, hạn chế dầu mỡ. 

- Tư vấn: Vệ sinh trong ăn uống, ăn chín, uống sôi. 

KHOA NHIỄM 



 

              

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI CẤP 
 

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

1, 2,… 

 Lâm sàng: sốt, 

vàng da. 

 Tổng trạng: 

lưu ý tri giác. 

 Công thức máu 

 Đông máu toàn bộ. 

 Glucose, chức năng 

gan thận, điện giải đồ, 

BilirubinTp,TT. 

 HbsAg, HbsAb, 

AntiHBcIgM, AntiHAV, 

AntiHCV. 

 Siêu âm bụng. 

 Kháng virus nếu 

có chỉ định. 

 Điều trị triệu 

chứng. 

 Theo dõi tri giác, 

sinh hiệu. 

 

 Tenofovir. 

 Điều trị 

triệu chứng. 

 Dinh dưỡng. 

 Chăm sóc cấp 

1, 2, 3 tùy tình 

trạng bệnh. 

 Tri giác. 

 Theo dõi sinh 

hiệu, vàng da. 

 Dinh dưỡng. 

 

 Lâm sàng ổn 

định. 

 Giảm vàng da. 

 Tái khám 

phòng khám gan 

sau ra viện. 

 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng:  

 Khẩu phần nhiều đạm, nhiều đường, ít mỡ. 

 Kiêng bia, rượu. 

- Tư vấn:  

 Hạn chế sử dụng các loại thuốc có hại cho gan. 

 Tái khám sau ra viện tại Phòng khám gan. 

KHOA TRUYỀN NHIỄM 



 

              

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ 

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

1, 2,… 

 Lâm sàng: 

sốt, ói, đau đầu. 

 Tổng trạng: 

lưu ý tri giác. 

 Xét nghiệm huyết 

học. 

 Chức năng gan 

thận, điện giải đồ. 

 Dịch não tủy: Soi, 

cấy. 

 Cấy máu. 

 Kháng sinh. 

 Kháng viêm nếu có 

chỉ định. 

 Điều trị triệu chứng. 

 Theo dõi tri giác, 

sinh hiệu 

 Ceftriaxon, Vancomycin, 

Meropenem. 

 Paracetamol. 

 Điều trị triệu chứng. 

 Chăm sóc 

cấp 1, 2, 3 tùy 

tình trạng bệnh. 

 Tri giác. 

 Theo dõi sinh 

hiệu, nhiệt độ. 

 Dinh dưỡng. 

Ra viện khi: 

 Lâm sàng ổn 

định. 

 Dịch não tủy 

bình thường. 

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

- Dinh dưỡng: Cung cấp đủ năng lượng, chất dinh dưỡng. 

- Tư vấn:  

 Theo dõi sức khỏe tại nhà, lưu ý các dấu hiệu nặng: sốt, đau đầu. 

 Tái khám sau ra viện. 

 

KHOA TRUYỀN NHIỄM 


