
Ngày vào viện Ngày vào viện Ngày ra viện

Khám bệnh

 - Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 - 15 phút kể từ 

khi bệnh nhân vào khoa.

 - Bác sĩ đọc kết quả CLS đã làm tại phòng khám 

và chỉ định thêm nếu cần.

 - Chỉ định đầy đủ thuốc, vật tư y tế.

 Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn

 Toàn trạng bệnh nhân và dấu hiệu sinh tồn ổn 

định

 Cắt sốt > 48h, giảm hoàn toàn các triệu chứng 

(trừ ho).

- Các bệnh nền kèm theo được kiểm soát tốt.

Xét nghiệm

Phương pháp điều trị

Thuốc điều trị  - Kê đơn

Theo dõi + chăm sóc
 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tình trạng đại tiểu 

tiện 3h/lần.

- Chăm sóc cấp II-B.

Dinh dưỡng

Vận động

Trang phục

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY DO ROTAVIRUS

Chế độ ăn bệnh lý: TH01- Cháo lỏng dễ tiêu

 - Vận động vừa với tình trạng sức khỏe.

Mặc quần áo bệnh viện

 - Bác sĩ thăm khám hàng ngày, chỉ định thêm các xét 

nghiệm CLS và bổ sung thuốc nếu có triệu chứng 

mới của bệnh hoặc bệnh kèm theo, bệnh nền.

 Test nhanh Rotavirus

 Công thức máu. Sinh hóa máu: ure, creatinin, GOT, GPT, điện giải đồ, đường máu, CRP.

 Tổng phân tích nước tiểu

 Siêu âm ổ bụng

 Điều trị triệu chứng.

 Điều trị nguyên nhân.

 Truyền dịch

 Orezol

 Men vi sinh

 Long đờm, giảm ho.

 Hạ sốt: Paracetamol, Ibuprofen.

  - Tùy tình trạng của bệnh nhân.

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, đại tiểu tiện sáng - tối (tùy tình trạng bệnh nhân).

 - Chăm sóc cấp III-C nếu không có dịch truyền hoặc bệnh nhân tự chăm sóc được bản thân.

Ngày điều trị T2, 3…



Tư vấn giải thích

 - Hẹn khám lại hàng tháng.

 - Hoặc Tái nhập viện khi xuất hiện các dấu hiệu:

 +  Các triệu chứng của bệnh.

 + Các dấu hiệu bất thường khác

 - Bác sĩ: giải thích tình trạng bệnh, diễn biến của bệnh và bệnh kèm theo, bệnh nền, phương pháp điều 

trị, thuốc và các phương pháp can thiệp, biến chứng, tai biến.

 - Điều dưỡng: giải thích và hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự theo dõi, chăm sóc, chế dộ ăn, lối 

sống, chế độ viện phí và BHYT.

 Thông tin GDSK:

- Vệ sinh ăn uống, khử khuẩn môi trường sống

- Tránh lây bệnh ra cộng đồng



Ngày vào viện Ngày vào viện Ngày ra viện

Khám bệnh

 - Bác sĩ sẽ khám trong vòng 10 - 15 phút kể từ 

khi bệnh nhân vào khoa.

 - Bác sĩ đọc kết quả CLS đã làm tại phòng 

khám và chỉ định thêm nếu cần.

 - Chỉ định đầy đủ thuốc, vật tư y tế.

 Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn.

 Chỉ số lipid máu kiểm soát tốt.

 Toàn trạng bệnh nhân và dấu hiệu sinh tồn 

ổn định, các bệnh kèm theo được kiểm soát 

tối ưu.

Xét nghiệm

Phương pháp điều trị

Thuốc điều trị  - Kê đơn

Theo dõi + chăm sóc
 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tình trạng đại tiểu 

tiện 3h/lần.

- Chăm sóc cấp II-B.

Dinh dưỡng

Vận động

Trang phục

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ TÌNH TRẠNG NHIỄM VIRUS 

Ngày điều trị T2,3…

Chế độ ăn bệnh lý: BT01-Cơm

 - Tăng cường thể dục thể thao, vận động vừa với tình trạng sức khỏe.

Mặc quần áo bệnh viện

 - Bác sĩ thăm khám hàng ngày, chỉ định thêm 

các xét nghiệm CLS và bổ sung thuốc nếu có 

triệu chứng mới của bệnh hoặc bệnh kèm theo, 

bệnh nền.

 Hóa sinh máu: Chức năng gan, thận, điện giải, Calci, Troponin, CRP. Công thức máu, làm thêm nhóm máu nếu có thiếu máu.

 Test nhanh cúm A/B, Dengue: NS1, Rotavirus, Sởi - Rubella.

 Tổng phân tích nước tiểu

Siêu âm ổ bụng

 Xquang ngực thẳng.

 - Kiểm soát thân nhiệt

 - Điều trị tối ưu các biến chứng và bệnh kèm theo.

 - Điều trị can thiệp: khi có biến chứng nặng.

 - Truyền dịch, hạ sốt, Vitamin….

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, đại tiểu tiện sáng - tối (tùy tình trạng bệnh nhân).

 - Chăm sóc cấp III-C nếu không có dịch truyền hoặc bệnh nhân tự chăm sóc được bản thân.



Tư vấn giải thích

 - Hẹn khám lại hàng tháng.

 - Hoặc Tái nhập viện khi xuất hiện các dấu 

hiệu, các triệu chứng của bệnh hoặc các dấu 

hiệu bất thường khác

 - Bác sĩ: giải thích tình trạng bệnh, diễn biến của bệnh và bệnh kèm theo, bệnh nền, phương 

pháp điều trị, thuốc và các phương pháp can thiệp, biến chứng, tai biến.

 - Điều dưỡng: giải thích và hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự theo dõi, chăm sóc, chế dộ ăn, 

lối sống, chế độ viện phí và BHYT.

 Thông tin GDSK:

- Tuân thủ chế độ điều trị.

-  Tái khám đúng hẹn


