
 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM 
TẤY LAN TOẢ HÀM MẶT 

 

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 20 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 xét nghiệm cơ bản: CT máu, SH máu, cấy 
máu: nếu nghi ngờ nhiễm trùng huyết. 
- Chụp X-quang: Panorama 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Sử dụng kháng sinh phối hợp.  
- Chống viêm giảm phù nề, giảm đau 
- Chích rạch áp xe, xử lý răng nguyên nhân 
- Hỗ trợ dinh dưỡng. 

Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Kháng sinh toàn thân                        
- Giảm viêm. 
- Hạ sốt,giảm đau: Paracetamol, Ibuprofen                                              
- Nâng cao thể trạng 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ 2lần/ngày. 
- Theo dõi vùng viêm 

  

Dinh dưỡng 

- Ăn uống bình thường không kiêng: 

+ Đảm bảo cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và phù hợp. 

+ Bổ sung vitamin (nếu cần) 

Vệ sinh Tắm, vệ sinh bình thường 



Vận động 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 có thể có. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, chế 
độ viện phí, BHYT.  

Hẹn khám lại hoặc khi khi xuất 
hiện các dấu hiệu: Sốt, đau 
hàm, đau răng. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH CHẤN 
THƯƠNG PHẦN MỀM HÀM MẶT 

 

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 20 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 xét nghiệm cơ bản: CT máu, SH máu. 
- Chụp Xq: Panorama 
- Chụp CT scanner hàm mặt, sọ não 
 

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

Phương pháp 
điều trị 

- Làm sạch vết thương 
- Khâu phục hồi theo giải phẫu 

 

Thuốc điều trị 
- Kháng sinh tiêm hoặc uống 
- Giảm đau, giảm phù nề 
  

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 

- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, 
nhiệt độ. 
-Tình trạng vùng tổn thương. 
   

Dinh dưỡng 

- Ăn uống bình thường không kiêng: 

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

+ Bổ sung vitamin nếu cần 

Vệ sinh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động Vận động, đi lại 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 có thể sảy ra. 
- Điều dưỡng: hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc và theo dõi, chế độ dinh dưỡng, 
chế độ viện phí, BHYT.  

Hẹn khám lại hoặc khi khi xuất 
hiện các dấu hiệu bất thường. 

 

  



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH  
VIÊM AMYDAN CẤP 

 

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

Khám bệnh 

- Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: mạch, nhịp thở, 
huyết áp, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 30 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 xét nghiệm máu, nước tiểu 
- Nội soi Tai- Mũi- Họng 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Điều trị nội khoa Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Kháng sinh                         
- Giảm viêm 
- Hạ sốt, giảm đau            
- Bù dịch khi cần thiết 
- Xúc miệng họng 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng bệnh: sốt, đau họng 

  

Dinh dưỡng 
- Ăn uống bình thường không kiêng: 

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

Vệ sinh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động 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.  

Hẹn khám lại hoặc khi khi xuất 
hiện các dấu hiệu: Sốt, ho, khó 
thở, đau họng 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH 
 VIÊM HỌNG THANH QUẢN 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 30 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 xét nghiệm máu, nước tiểu 
- Nội soi Tai- Mũi- Họng 

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

Phương pháp 
điều trị 

- Điều trị Nội khoa,  
- Khí dung mũi họng  
- Bơm thuốc thanh quản 

Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Kháng sinh                         
- Giảm viêm 
- Hạ sốt, giảm đau  
- Thuốc khí dung họng thanh quản hoặc Bơm thuốc thanh quản           
- Bù dịch khi cần thiết, xúc miệng- họng 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: mạch, nhịp thở, huyết áp, 
nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng ho, khan tiếng 

  

Dinh dưỡng 

- Ăn uống bình thường không kiêng: 

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

 

Vệ sinh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động Vận động, đi lại 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.  

Hẹn khám lại hoặc khi khi xuất 
hiện các dấu hiệu: Sốt, ho, khó 
thở, đau họng 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH  
VIÊM TAI GIỮA 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 30 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 xét nghiệm máu, nước tiểu (tùy bệnh 
nhân) 
- Nội soi tai mũi họng 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Điều trị nội khoa- làm thuốc tai (tùy bệnh nhân) Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Kháng sinh                         
- Giảm viêm 
- Hạ sốt, giảm đau  
 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng : đau tai, chảy mủ tai, sốt 

  

Dinh dưỡng 
- Ăn uống bình thường không kiêng: 

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

Vệ sinh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động 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.  

Hẹn khám lại hoặc khi khi xuất 
hiện các dấu hiệu: Sốt, đau tai, 
chảy mủ tai 



 

 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH  
VIÊM MŨI XOANG 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 30 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 xét nghiệm máu, nước tiểu 
- Nội soi tai mũi họng 
- chụp X quang hoặc CLVT hệ thống xoang 
 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Điều trị nội khoa, Hút rửa mũi xoang Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Kháng sinh                         
- Giảm viêm 
- Hạ sốt, giảm đau, an thần 
- Nhỏ mũi 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 
- Đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng : sốt, ngạt tắc mũi, chảy mũi, đau đầu 

  

Dinh dưỡng, 
Giáo dục sức 

khỏe 

- Ăn uống bình thường không kiêng: 

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

Vệ sinh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động 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.  

Hẹn khám lại hoặc khi khi xuất 
hiện các dấu hiệu: Sốt, ngạt chảy 
mũi, đau đầu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH 

 VIÊM AMYDAN MẠN TÍNH- VA MẠN TÍNH 

 
Ngày vào 

viện 
Ngày vào viện Ngày phẫu thuật Sau phẫu thuật 1 ngày Sau phẫu thuật Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Bác sỹ sẽ khám trong 
vòng 30 phút kể từ khi 
người bệnh vào khoa 
- Khám gây mê khi đầy 
đủ kết quả xét nghiệm 

- Bác sỹ sẽ khám bệnh 
trước và sau mổ 

 

Bác sỹ khám bệnh hằng ngày sau 
mổ 

- Bác sỹ thăm khám 
bệnh 
- Kiểm tra hốc mổ 
trước khi xuất viện 

Xét nghiệm 
và chẩn 

đoán hình 
ảnh 

- Làm xét nghiệm máu, 
nước tiểu, Nội soi Tai 
mũi Họng , điện tim, 
chụp X-quang phổi 
 

Bác sỹ kiểm tra lại toàn bộ 
các xét nghiệm 

Kiểm tra lại hốc mổ 

Phương 
pháp điều trị 

Chờ mổ 

- Phẫu thuật Cắt Amydan 
hoặc phẫu thuật nội soi cắt 
VA gây mê nội khí quản 

- Truyền dịch, kháng sinh, 
giảm đau, cầm máu, an 
thần 

- Kháng sinh, giảm đau 
 

- Bác sỹ đánh giá 
lại tình trạng bệnh 
nhân 

Thuốc điều 
trị 

An thần 

Dùng thuốc kháng sinh, 
kháng viêm, dịch truyền 

Truyền dịch, kháng sinh, 
giảm viêm, giảm đau, an 
thần 
 

kháng sinh, giảm viêm, giảm đau 

Theo dõi 

- Kiểm tra : Mạch, 
huyết áp, nhiệt độ, nhịp 
thở 
 

- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, 
nhịp thở, tình trạng đau, 
chảy máu sau mổ 

- Mạch, huyết áp, nhiệt 
độ, nhịp thở 1- 2 lần/ ngày 
- Đau vết mổ, chảy máu 
vết mổ, 
- Ăn uống 

- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở 
1- 2 lần/ ngày 
- Đau vết mổ, chảy máu vết mổ, 
- Ăn uống 

Dinh dưỡng, 
Giáo dục sức 

khỏe 
Ăn uống bình thường 

- Nhịn ăn uống 
 

- Ăn mềm lỏng, nguội 
 

Ăn uống mềm lỏng, nguội ( nếu có 
bệnh lý kèm theo chế độ bệnh lý 
theo hướng dẫn của NVYT) 

Vệ sinh Vệ sinh thân thế - Vệ sinh cá nhân Vệ sinh thân thế Vệ sinh thân thế 

Vận động 
Bình thường Vận động nhẹ nhàng tại 

giường 
Vận động đi lại nhẹ nhàng Vận dộng đi lại bình thường 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện   

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sỹ tư vấn về bệnh,chế độ ăn uống, phương pháp điều trị, tai biến và biến chứng 
- Điều dưỡng: Hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc, theo dõi, mô hình chăm sóc theo dõi, chế độ viện phí, 
BHYT 
- Người bệnh ký cam đoan mổ 

Hẹn tái khám khi có 
dấu hiệu bất 
thường: Chảy máu, 
sốt, đau vết mổ… 

 



 

 

  

 
 
 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH MỘNG THỊT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày vào 
viện 

Ngày vào viện Ngày phẫu thuật Sau phẫu thuật 1 ngày Sau phẫu thuật Ngày ra viện 

Khám bệnh 

- Bác sỹ sẽ khám trong vòng 
30 phút kể từ khi người 
bệnh vào khoa 
- Khám gây mê khi đầy đủ 
kết quả xét nghiệm 

- Bác sỹ sẽ khám bệnh 
trước và sau mổ 

Tháo băng kiểm tra mắt 
mổ. 

Bác sỹ khám bệnh 
hằng ngày sau 
mổ. 

- Bác sỹ thăm 
khám bệnh 
- Kiểm tra mắt 
mổ trước khi 
xuất viện 

Xét nghiệm 
- Làm xét nghiệm máu, 
nước tiểu, điện tim, chụp X-
quang phổi 

Bác sỹ kiểm tra lại toàn bộ 
các xét nghiệm 

 

Phương 
pháp điều trị 

Chờ mổ 
- Phẫu thuật cắt mộng ghép 
kết mạc rìa tự thân. 

- kháng sinh, giảm đau, 
an thần 

- Kháng sinh, 
giảm đau 
 

- Bác sỹ đánh 
giá lại tình trạng 
bệnh nhân 

Thuốc điều 
trị 

An thần 
Dùng thuốc kháng sinh, 
kháng viêm. 

Truyền dịch, kháng sinh, giảm đau, an thần 
 

Kê đơn ( nếu 
cần) 

Theo dõi 
- Kiểm tra : Mạch, huyết áp, 
nhiệt độ, nhịp thở 
 

- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, 
nhịp thở, tình trạng đau, 
chảy máu sau mổ 

- Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở 1- 2 lần/ 
ngày 
- Đau vết mổ, chảy máu vết mổ, 
- Ăn uống  

Dinh dưỡng Ăn uống bình thường 
- Nhịn ăn uống 
 

Ăn uống bình thường 

Vệ sinh Vệ sinh thân thế - Vệ sinh cá nhân Vệ sinh tại mắt- vệ sinh thân thể  

Vận động Bình thường Vận động nhẹ nhàng Vận động đi lại nhẹ nhàng 
Vận dộng đi lại 
bình thường 

Trang phục Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

- Bác sỹ tư vấn về bệnh,chế độ ăn uống, phương pháp điều trị, tai biến và biến chứng 
- Điều dưỡng: Hướng dẫn nội quy bệnh viện, cách tự chăm sóc, theo dõi, mô hình chăm sóc theo dõi, chế 
độ viện phí, BHYT 
- Người bệnh ký cam đoan mổ 

Hẹn tái khám 
khi có dấu hiệu 
bất thường: đau 
mắt mổ… 



 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM KẾT MẠC. 

Nội dung Ngày vào viện Ngày điều trị T2, 3, 4, 5 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. 

 - 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. 

 - Bác sĩ thăm khám và đánh giá lại bệnh 
nhân, thông báo cho bệnh nhân biết tình trạng 
và ra viện: 
 + Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn 
 + Toàn trạng bệnh nhân và dấu hiệu sinh tồn 
ổn định 
+ Giảm hoàn toàn các triệu chứng cộm 
vướng, đau nhức khó chịu tại mắt.  
- Các bệnh nền kèm theo được kiểm soát tốt. 

Xét nghiệm 

�  Công thức máu, nếu thiếu máu làm nhóm máu. 
�  Sinh hóa máu: ure, creatinin, GOT, GPT, điện giải đồ, đường máu, CRP. 
�  Tổng phân tích nước tiểu, nếu có protein niệu nên làm thêm cặn Adis. 
�  Các xét nghiệm chẩn đoán và điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, gout,… 

Phương pháp 
điều trị 

- Điều trị triệu chứng. 
- Điều trị nguyên nhân. 
- Điều trị tối ưu bệnh kèm theo hoặc bệnh nền. 

Thuốc điều 
trị 

�  Điều trị nội khoa 
�  Kháng sinh toàn thân: β - lactam/ức chế men β - lactamase (amoxicilin clavulanat);Amoxicillin; Cephalosporin thế hệ 2, 
3 (Cefuroxim, Cefotaxim, Ceftazidim, …);  Kháng sinh tại mắt: tobramycin, neomicin, ciprofloxaccin, gentamycin, 
cebemycin( neomycin + polymycin B) nhóm quinolon thường được sử dụng trong trường hợp bệnh diễn biến nặng các 
thuốc thông thường không có tác dụng.                                                                                                                                       
�  Kháng virus: Oseltamivir. 
�  Chống viêm: corticoid. 
�  Giảm đau: Paracetamol, Ibuprofen. 
�  Dinh dưỡng tại mắt: nước mắt nhân tạo. 

 - Kê 
đơn 



Theo dõi + 
Chăm sóc 

 - Theo dõi dấu hiệu sinh 
tồn, tình trạng đại tiểu tiện 
3h/lần. 
- Chăm sóc cấp II-B. 

  - Tùy tình trạng cửa 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. 

Điều dưỡng 
Chế độ ăn bệnh lý: NK01-Cơm hoặc tùy thuộc vào các bệnh nền, bệnh kèm theo 

Vận động 
 - Vận động vừa với tình trạng sức khỏe. 
 - Hạn chế lối sống tĩnh tại. 

Trang Phục 
Mặc quần áo bệnh viện 

Tư vấn giải 
thích 

 - 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: 
- Tránh khói bụi, giữ ấm cơ thể. 
- Điều trị triệt để các ổ nhiễm khuẩn vùng tai mũi họng, răng miệng. 
- Điều trị quản lý tốt bệnh lý nền của bệnh nhân: Đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh gan thận 
mạn tính. 
- Hạn chế những kích thích có hại: thuốc lá, thuốc lào, bia rượu. 
 - Tái khám đúng hẹn. 

 - 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 

 


