
 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH CƠN ĐAU THẮT NGỰC  

 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, 
nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ 
- Bác sĩ sẽ khám bệnh nhân trong vòng 10 phút 
kể từ khi người bệnh vào khoa 
- Đánh giá lại tình trạng bệnh trong ngày 

- Bác sĩ đi 
buồng  khám 
bệnh hàng 
ngày  

 

-  Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn 
định đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm 
và chẩn đoán 

hình ảnh 

- Làm các xét nghiệm máu, nước tiểu 
- Điện tâm đồ 
- Xquang ngực, siêu âm tim  

Xét nghiệm và làm chẩn đoán hình ảnh lại 
khi cần thiết 

 

Phương pháp 
điều trị 

 
- Liệu pháp oxy  
- Kháng kết tập tiểu cầu 
- Giãn mạch vành 
- Giảm đau ngực 
- Kiểm soát huyết áp, mỡ máu 
 

Tuỳ thuộc tình trạng lâm sàng, đáp ứng của bệnh, 
bác sĩ điều chỉnh thuốc và liều lượng thuốc 
 

Kê đơn 

Theo dõi 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng đau ngực, khó thở 

 

 

 

Dinh dưỡng 
- Ăn mềm, dễ tiêu 

- Đủ dinh dưỡng, vitamin 

Ăn nhạt ( Nếu có bệnh lý kèm 
theo ăn theo chế độ hướng dẫn 
NVYT) 

Vệ sinh Lau người bằng nước ấm Có thể tắm, gội đầu tuỳ thuộc tình trạng bệnh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động nhẹ nhàng Hạn chế gắng sức 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  



 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY TIM 

 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, 
nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 phút kể từ khi 
vào khoa 
- Đánh giá lại tình trạng bệnh trong ngày 

- Bác sĩ đi 
buồng khám 
bệnh hàng 
ngày  

 

-  Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn định 
đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm và 
chẩn đoán hình 

ảnh 

- Làm xét nghiệm máu, nước tiểu. 
- X-quang, điện tim  
- Siêu âm tim 

Xét nghiệm và làm chẩn đoán hình 
ảnh lại khi cần thiết 

  

Phương pháp 
điều trị 

- Liệu pháp oxy 
- Trợ tim 
- Lợi tiểu 
- Giãn mạch 
- Kiểm soát huyết áp, điện giải 

Tuỳ thuộc đáp ứng của bệnh nhân với điều trị, bác 
sĩ điều chỉnh thuốc, liều lượng 

Kê đơn thuốc 

Theo dõi 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, 
nhiệt độ. 
- Tình trạng khó thở, phù, nước tiểu 

  

Dinh dưỡng 
- Ăn nhạt, mềm, dễ tiêu 

- Đủ vitamin 

- Ăn nhạt, đủ vitamin  
- Hạn chế các chất kích thích như bia, rượu… 

- Số bữa 3-4 bữa/ngày 

Ăn nhạt, kiêng chất kích thích  

( Nếu có bệnh lý kèm theo ăn theo 
chế độ hướng dẫn NVYT) 

Vệ sinh Lau người nước ấm Tắm gội khi đỡ khó thở Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động, đi lại nhẹ nhàng Hạn chế gắng sức 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  

  



 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH RUNG NHĨ 

 
 
 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, 
nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 phút kể từ khi 
vào khoa. 
- Đánh giá lại tình trạng bệnh trong ngày 

- Bác sĩ đi 
buồng khám 
bệnh hàng 
ngày  

 

-  Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn định 
đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm và 
chẩn đoán hình 

ảnh 

- Làm xét nghiệm máu, nước tiểu. 
- X-quang, điện tim  
- Siêu âm tim 

Xét nghiệm và làm chẩn đoán hình 
ảnh lại khi cần thiết 

  

Phương pháp 
điều trị 

- Kiểm soát tần số tim, nếu nhịp tim tăng cao 
- Chống đông dự phòng 
- Kiểm soát huyết áp 

Tuỳ thuộc đáp ứng của bệnh nhân với điều trị, bác 
sĩ điều chỉnh thuốc, liều lượng 

Kê đơn thuốc 

Theo dõi 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, 
nhiệt độ. 
- Đau ngực, trống ngực, khó thở, mệt 

  

Dinh dưỡng 
- Ăn nhạt, mềm, dễ tiêu 

- Đủ vitamin 

- Ăn nhạt, đủ vitamin  
- Hạn chế các chất kích thích như bia, rượu… 

- Số bữa 3-4 bữa/ngày 

Ăn nhạt, kiêng chất kích thích  

( Nếu có bệnh lý kèm theo ăn theo 
chế độ hướng dẫn NVYT) 

Vệ sinh Lau người nước ấm Có thể tắm, gội đầu tuỳ thuộc tình trạng bệnh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động, đi lại nhẹ nhàng Hạn chế gắng sức 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  

  



 

  
  

 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH  
PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐỢT CẤP 

 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, 
nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 phút kể từ khi 
vào khoa 
- Đánh giá lại tình trạng bệnh trong ngày  

- Bác sĩ đi 
buồng khám 
bệnh hàng 
ngày  

 

-  Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn định 
đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm và 
chẩn đoán hình 

ảnh 

- Làm các xét nghiệm máu, nước tiểu. khí 
máu động mạch 
- Điện tâm đồ 
- X-Quang ngực 

Xét nghiệm và làm chẩn đoán hình 
ảnh lại khi cần thiết 

  

Phương pháp 
điều trị 

- Bù dịch, điện giải 
- Liệu pháp oxy 
- Thuốc giãn phế quản, khí dung 
- Thuốc Corticoid 
- Kháng sinh khi bội nhiễm 
- Long đờm 

Tuỳ thuộc đáp ứng của bệnh nhân với điều trị, bác 
sĩ điều chỉnh thuốc, liều lượng 

Kê đơn thuốc 

Theo dõi 
- Mạch, huyết áp, nhịp thở, tri giác, nhiệt độ, SpO2 
- Ho, khạc đờm, khó thở, co kéo cơ hô hấp, khám phổi 

  

Dinh dưỡng 

- Ăn mềm, dễ tiêu 
- Đủ dinh dưỡng, vitamin 

- Uống đủ nước 

- Ăn mềm, dễ tiêu 
- Đủ dinh dưỡng, vitamin 

- Uống đủ nước 

Tránh tiếp xúc khói thuốc lá, lào, 
bụi ( Nếu có bệnh lý kèm theo ăn 
theo chế độ hướng dẫn NVYT) 

Vệ sinh Lau người nước ấm Có thể tắm, gội đầu tuỳ thuộc tình trạng bệnh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động, đi lại nhẹ nhàng Hạn chế gắng sức 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  

 



 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH HEN PHẾ QUẢN 

 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, 
nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 phút kể từ khi 
vào khoa: hỏi bệnh sử, tiền sử, dị ứng, khám 
các cơ quan. 

- Bác sĩ đi 
buồng khám 
bệnh hàng 
ngày  

 

-  Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn định 
đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm và 
chẩn đoán hình 

ảnh 

- Làm các xét nghiệm máu, nước tiểu. khí 
máu động mạch 
- Điện tâm đồ 
- X-Quang ngực 

Xét nghiệm và làm chẩn đoán hình 
ảnh lại khi cần thiết 

  

Phương pháp 
điều trị 

- Liệu pháp oxy 
- Thuốc giãn phế quản, khí dung 
- Thuốc corticoid 
- Kháng sinh ( nếu có bội nhiềm) 

Tuỳ thuộc đáp ứng của bệnh nhân với điều trị, bác 
sĩ điều chỉnh thuốc, liều lượng 

Kê đơn thuốc 

Theo dõi 
- Mạch, huyết áp, nhịp thở, tri giác, SpO2 
- Ho, khạc đờm, khó thở, co kéo cơ hô hấp, khám phổi 

  

Dinh dưỡng 

- Ăn mềm, dễ tiêu 
- Đủ dinh dưỡng, vitamin 

- Uống đủ nước 

- Nước 1,5- 2,5 lít/ngày 
- Đủ vitamin và khoáng chất 

- Số bữa 3-4 bữa/ngày 

Ăn uống bình thường (Nếu có 
bệnh lý kèm theo ăn theo chế độ 
hướng dẫn NVYT) 

Vệ sinh Lau người nước ấm Có thể tắm, gội đầu tuỳ thuộc tình trạng bệnh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động, đi lại nhẹ nhàng Vận động, đi lại bình thường 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  

  

 



 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI 

 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, 
nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 phút kể từ khi 
vào khoa 
- Đánh giá lại tình trạng bệnh trong ngày 

- Bác sĩ đi 
buồng  
khám bệnh 
hàng ngày  

 

-  Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn định 
đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm và 
chẩn đoán hình 

ảnh 

-Làm các xét nghiệm máu, nước tiểu. khí máu 
động mạch 
- X-Quang ngực 

Xét nghiệm và làm chẩn đoán hình 
ảnh lại khi cần thiết 

  

Phương pháp 
điều trị 

- Bù dịch, điện giải 
- Liệu pháp oxy 
- Kháng sinh  
- Long đờm 
- Giảm đau, hạ sốt 

Tuỳ thuộc đáp ứng của bệnh nhân với điều trị, bác 
sĩ điều chỉnh thuốc, liều lượng 

Kê đơn thuốc 

Theo dõi 
- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, SpO2 
- Ho, khạc đờm, khó thở, co kéo cơ hô hấp, khám phổi 

  

Dinh dưỡng 

- Ăn mềm, dễ tiêu 
- Đủ dinh dưỡng, vitamin 

- Uống đủ nước 

- Ăn bình thường 
- Vitamin, uống đủ nước 

 

Ăn uống bình thường (Nếu có 
bệnh lý kèm theo ăn theo chế độ 
hướng dẫn NVYT) 

Vệ sinh Lau người nước ấm Có thể tắm, gội đầu tuỳ thuộc tình trạng bệnh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động, đi lại nhẹ nhàng Vận động bình thường 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  

 

 



 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH NHỒI MÁU NÃO 

 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, 
nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 phút kể từ khi 
vào khoa 
- Đánh giá lại tình trạng bệnh trong ngày 

- Bác sĩ đi 
buồng khám 
bệnh hàng 
ngày  

 

- Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn định 
đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm và 
chẩn đoán hình 

ảnh 

- Làm các xét nghiệm máu, nước tiểu 
- CT sọ não hoặc cộng hưởng từ sọ não 
- Điện tim 
- Siêu âm tim tuỳ nguyên nhân 

Xét nghiệm và làm chẩn đoán hình 
ảnh lại khi cần thiết 

  

Phương pháp 
điều trị 

- Nằm đầu cao 
- Thở oxy 
- Chống kết tập tiểu cầu, chống đông ( tuỳ 
nguyên nhân của bệnh ) 
- Kiểm soát huyết áp 
- Mỡ máu 
- Thuốc dinh dưỡng tế bào não 

- Tuỳ thuộc đáp ứng của bệnh nhân với điều trị, 
bác sĩ điều chỉnh thuốc, liều lượng 
- Tập phục hồi chức năng sớm 

- Kê đơn thuốc 
- Tiếp tục duy trì tập phục hồi 
chức năng 

Theo dõi 
- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, SpO2 
- Đánh giá rối loạn nuốt 
- Đánh giá cơ lực 

  

Dinh dưỡng 

Ăn mềm, dễ tiêu 
Ăn qua sonde dạ dày nếu rối loạn nuốt 

Đủ dinh dưỡng, vitamin 

Ăn mềm, dễ tiêu ( Nếu có bệnh lý 
kèm theo ăn theo chế độ hướng 
dẫn NVYT) 

Vệ sinh Lau người nước ấm Tắm, gội dưới sự trợ giúp của người nhà  
Tắm, gội dưới sự trợ giúp của 

người nhà  

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động, phục hồi chức năng Vận động, phục hồi chức năng 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  

 

 



 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH  
XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ CAO 

 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, 
nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 phút kể từ khi 
vào khoa 
- Đánh giá lại tình trạng bệnh trong ngày 

- Bác sĩ đi 
buồng khám 
bệnh hàng 
ngày  

 

-  Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn định 
đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm và 
chẩn đoán hình 

ảnh 

- Làm các xét nghiệm máu, nước tiểu 
- Điện tim 
- Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng 
- Siêu âm bụng tuỳ nguyên nhân 

Xét nghiệm và làm chẩn đoán hình 
ảnh lại khi cần thiết 

  

Phương pháp 
điều trị 

- Truyền dịch 
- Tuyền máu (dựa vào tình trạng lâm sàng và 
xét nghiệm công thức máu) 
- Thuốc giảm tiết, giảm áp lực tĩnh mạch cửa, 
tuỳ vào nguyên nhân cụ thể 
- Nội soi xét can thiệp khi có chỉ định 
 

- Truyền dịch 
- Truyền máu (dựa vào tình trạng lâm sàng và 
xét nghiệm công thức máu) 
- Duy trì thuốc giảm tiết, giảm áp lực tĩnh mạch 
cửa theo phác đồ 
- Điều trị nguyên nhân 
 

- Kê đơn thuốc 
- Nội soi tiêu hoá kiểm tra lại 
theo lịch hẹn 

Theo dõi 
- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, SpO2 
- Nôn máu, tính chất phân, đau bụng 

  

Dinh dưỡng 
Nhịn ăn, dinh dưỡng tĩnh mạch 

Ăn lỏng, nguội trở lại sau khi đại tiện phân vàng 

Ăn mềm, dễ tiêu, kiêng chất kích 
thích, đồ chua, cay ( Nếu có bệnh 
lý kèm theo ăn theo chế độ hướng 
dẫn NVYT) 

Vệ sinh Lau người nước ấm Tắm, gội khi tình trạng xuất huyết ổn định Tắm, vệ sinh bình thường  

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động nhẹ nhàng  Vận động nhẹ nhàng 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  

 



 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỤY CẤP 

 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, 
nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 phút kể từ khi 
vào khoa 
- Đánh giá lại tình trạng bệnh trong ngày 

- Bác sĩ đi 
buồng khám 
bệnh hàng 
ngày  

 

-  Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn định 
đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm và 
chẩn đoán hình 

ảnh 

- Làm các xét nghiệm máu, nước tiểu, khí 
máu động mạch. 
- Siêu âm bụng, CT ổ bụng 
- Chụp Xquang ngực 

Xét nghiệm và làm chẩn đoán hình 
ảnh lại khi cần thiết 

  

Phương pháp 
điều trị 

- Thở oxy khi SPO2 < 92% 
- Truyền dịch 
- Kháng sinh 
- Giảm đau  
- Giảm tiết 

Tuỳ tình trạng lâm sàng, diễn tiến của bệnh, bác 
sĩ điều chỉnh thuốc, liều lượng cho phù hợp 

- Kê đơn thuốc 

Theo dõi 
- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, SpO2 
- Tình trạng bụng: Đau bụng, chướng bụng 
- Nôn, đại tiện, nước tiểu 

  

Dinh dưỡng 
Nhịn ăn, dinh dưỡng tĩnh mạch những ngày đầu 

Tập ăn trở lại với thức ăn mềm, lỏng khi bụng đỡ chướng, đau bụng giảm 

Ăn mềm, dễ tiêu, kiêng chất kích 
thích, bia, rượu…( Nếu có bệnh 
lý kèm theo ăn theo chế độ hướng 
dẫn NVYT) 

Vệ sinh Lau người nước ấm Tắm, gội khi tình trạng ổn định hơn Tắm, vệ sinh bình thường  

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động nhẹ nhàng  Vận động bình thường 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  

 

 



 

 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH  
NGỘ ĐỘC CẤP 

 

Ngày vào viện Ngày vào viện Những ngày tiếp theo Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp 
thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 phút kể từ khi vào 
khoa 
- Đánh giá lại tình trạng bệnh trong ngày 

- Bác sĩ 
đi buồng 
khám 
bệnh 
hàng 
ngày   

-  Bác sĩ thăm khám bệnh: ổn định 
đủ điều kiện ra viện 

Xét nghiệm và 
chẩn đoán hình 

ảnh 

- Làm các xét nghiệm máu, nước tiểu 
- Khí máu động mạch 
- Điện tim, siêu âm ổ bụng, Xquang ngực tuỳ 
thuộc nguyên nhân, loại thuốc ngộ độc. 

Xét nghiệm và làm chẩn đoán 
hình ảnh lại khi cần thiết 

  

Phương pháp 
điều trị 

- Hỗ trợ oxy khi SPO2 < 92% 
- Truyền dịch 
- Rửa dạ dày khi có chỉ định 
- Uống than hoạt + sorbitol khi có chỉ định 
- Thuốc đối kháng tuỳ thuộc loại thuốc ngộ độc. 

Tuỳ tình trạng lâm sàng, diễn tiến của bệnh, 
bác sĩ điều chỉnh thuốc, liều lượng cho phù 

hợp 

- Kê đơn thuốc ( nếu cần ) 
- Tư vấn sức khoẻ tâm thần 

Theo dõi 
- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, tri giác, SpO2 
- Tình trạng khó thở, đau ngực, tăng tiết, nước tiểu, tính chất phân. 

  

Dinh dưỡng 
Nhịn ăn, 

Ăn dễ tiêu sau khi ổn định các chức năng sống 

Ăn uống bình thường (Nếu có 
bệnh lý kèm theo ăn theo chế độ 
hướng dẫn NVYT) 

Vệ sinh Tắm, gội, tẩy rửa độc chất tiếp xúc ngoài Tắm, gội khi tình trạng ổn định Tắm, vệ sinh bình thường  

Vận động Nghỉ ngơi tại giường Vận động nhẹ nhàng  Vận động bình thường 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sĩ tư vấn về bệnh, phương pháp điều trị, tai biến biến chứng. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT.  

 



 


