
 

PHIẾM 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 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, cấy máu: nếu nghi ngờ nhiễm 
trùng huyết, cấy đờm: nếu nghi ngờ viêm phổi do vi 
khuẩn, xét nghiệm đờm/dịch dạ dày: nếu nghi ngờ lao. 
Khí máu động mạch: khi có suy hô hấp. 
- Chụp X-quang tim phổi thẳng 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Sử dụng kháng sinh.  
- Hỗ trợ hô hấp: vỗ rung, long đờm, khí dung tùy bệnh nhân 
- Điều trị biến chứng.  
- Hỗ trợ dinh dưỡng. 

Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Kháng sinh                         
- Hỗ trợ hô hấp: Long đờm (bromhexim), khí dung tùy bệnh nhân. 
- Hạ sốt: Paracetamol, Ibuprofen                    
- Giảm viêm                            
- Nâng cao thể trạng 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 
- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi chiểu 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng ho, khó thở 

  

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 hàng ngày ở trẻ suy dinh dưỡng 

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, tím tái, thở rên. 



 

PHIẾM 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 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, xét nghiệm đờm. 
- Khí máu động mạch: khi có suy hô hấp. 
- Chụp X-quang tim phổi thẳng. 
- Đo chức năng hô hấp khi trẻ lớn biết 
phối hợp. 

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

 

 

Phương pháp 
điều trị 

- Sử dụng kháng sinh.  
- Hỗ trợ hô hấp: vỗ rung, long đờm, khí dung tùy bệnh nhân 
- Điều trị biến chứng.  
- Hỗ trợ dinh dưỡng. 

Thuốc xịt định liều điều trị duy 
trì 

Thuốc điều trị 

- Oxy khi cần 
- Giãn phế quản, chống co thắt: khí dung có hoặc không phối hợp thuốc uống. 
- Kháng viêm 
- Nâng cao thể trạng 
- Kháng sinh khi có bội nhiễm.                         

Kê đơn 

Theo dõi 
- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi chiểu 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng ho, khó thở 

  

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 hàng ngày ở trẻ suy dinh dưỡng 

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, tím tái, thở rên. 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  
BỆNH CO GIẬT DO SỐT ĐƠN THUẦN  

 

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. 
- Nội soi tai mũi họng, XQ ngực thẳng, xét 
nghiệm nước tiểu: tùy bệnh nhân tìm nguyên 
nhân sốt 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Oxy, thuốc cắt cơn cơn giật trong cơn co giật 
- Thuốc chống co giật 
- Hạ sốt 
- Điều trị nguyên nhân sốt 

Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Thở Oxy 
- An thần 
- Hạ sốt 
- Kháng sinh khi có nhiễm khuẩn. 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 

- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi chiểu 
- Theo dõi tinh thần, co giật, đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết 
áp, nhiệt độ, nước tiểu 
- Theo dõi dấu hiệu của cơ quan gây sốt.   

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 hàng ngày ở trẻ suy dinh dưỡng 

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.  

- Bác sĩ tư vấn: Xử trí co giật, hạ sốt 
tại nhà 
- Hẹn khám lại hoặc khi khi xuất 
hiện các dấu hiệu: Sốt, co giật. 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY 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: Công thức máu, điện 
giải đồ 
- Xét nghiệm phân, Soi tươi tìm ký sinh trùng, 
chỉ định cấy phân. 
-  Siêu âm ổ bụng 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Bù nước điện giải 
- Điều trị hỗ trợ 
- Tăng cường dinh dưỡng 
- Kháng sinh nếu có nhiễm khuẩn kèm theo 

Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Bù nước điện giải theo phác đồ mất nước 
- Điều trị hỗ trợ: Men tiêu hoá, kẽm, Racecadotril (Hidrasec) 
- Tăng cường dinh dưỡng  
- Nâng cao thể trạng 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 
- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi chiểu 
- Đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng nôn, đại tiện, nước tiểu. 

  

Dinh dưỡng, 
Giáo dục sức 

khỏe 

- Ăn uống bình thường không kiêng: 

+ Dinh dưỡng đầy đủ, Cải thiện tập quán ăn sam. + Sử dụng nguồn nước sạch cho vệ sinh và ăn uống. An toàn vệ sinh thực phẩm khi 
chế biến hoặc bảo quản thức ăn. 

- Rửa tay thường xuyên khi chăm sóc trẻ. 

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, nôn, đại tiện 
phân lỏng, li bì, kích thích, háo 
khát nước 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  

BỆNH VIÊM, LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG 
 

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: Công thức máu,  
-  Siêu âm ổ bụng 
-  Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Cầm máu bằng nội soi nếu có xuất huyết tiêu hóa gây thiếu máu nặng. 
- Truyền máu nếu có chỉ định. 
- Thuốc kháng bài tiết axít: 

Kê đơn  

Thuốc điều trị 

- PPI 1-2 mg/kg/ngày, thường dùng đường uống. 
- Kháng sinh diệt HP (nếu có) 
- Cầm máu bằng nội soi nếu có xuất huyết tiêu hóa gây thiếu máu nặng. 
- Truyền máu nếu có chỉ định. 
- Thuốc kháng bài tiết axít: 
- Tăng cường dinh dưỡng 

Kê đơn  

Theo dõi 

- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi 
chiểu 
- Đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng nôn, đau bụng   

Dinh dưỡng, 
Giáo dục sức 

khỏe 

- Chế độ ăn dễ tiêu, kiêng chua cay, chất kích thích.  

- Bổ sung sắt, acid folic nếu có thiếu máu 

 

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: đau bụng 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  

BỆNH NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU 
 

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: Công thức máu,  
- Xét nghiệm nước tiểu 
-  Siêu âm ổ bụng 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Kháng sinh 
- Điều trị hỗ trợ, Nâng cao thể trạng 

Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Kháng sinh 
- Hạ sốt 
- Tăng cường dinh dưỡng 
- Điều trị kháng sinh không thuyên giảm cần tháo mủ. 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 

- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi 
chiểu 
- Đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng đau bụng, tiểu buốt, tiểu rắt, bí tiểu, màu sắc, tính 
chất nước tiểu   

Dinh dưỡng, 
Giáo dục sức 

khỏe 

- Ăn uống bình thường không kiêng, uống nhiều nước. Bổ sung vitamin hàng ngày ở trẻ suy dinh dưỡng 

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh tắm bồn, thay tã cho trẻ ngay khi đi ngoài. Không được nhịn tiểu 

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 bụng, tiểu 
buốt, tiểu rắt, bí tiểu 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  

BỆNH MÀY ĐAY DỊ ỨNG 
 

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: Công thức máu,  
- Xét nghiệm nước tiểu 
-  Siêu âm ổ bụng 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Chống dị ứng 
- Nâng cao thể trạng 

Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 
- Kháng Histamin 
- Corticoid 
- Tăng cường dinh dưỡng 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 

- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và 
buổi chiểu 
- Đo chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng nổi mẩn ngứa, khó thở, đau bụng   

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. 

+ Bổ sung vitamin hàng ngày ở trẻ suy dinh dưỡng  

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, nổi mẩn ngứa, khó 
thở, đau bụng. 

 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  

BỆNH VÀNG DA TĂNG BILIRUBINE GIÁN TIẾP 
 

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, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 30 phút kể từ 
khi vào khoa: hỏi tiền sử mẹ, thai trước, 
nhóm máu, 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: công thức máu, sinh 
hóa máu, nhóm máu 
- Sàng lọc sơ sinh (Lấy máu gót chân gửi 
BV Sản Nhi Quảng Ninh) 
 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Liệu pháp anh sáng Theo dõi tại nhà 

Điều trị cụ thể 

- Liệu pháp ánh sáng (chiếu đèn) 
- Tăng cường sữa mẹ 
- Truyền Albumin (nếu Albumin giảm) 
- Truyền dịch (nếu cô đặc máu, đa hồng cầu) 
- Chống co giật bằng Phenobarbital. 

 

Theo dõi tại nhà 

Theo dõi 

- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi chiểu 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, nhiệt độ,  
- Theo dõi triệu chứng vàng da, trương lúc cơ, lượng dịch vào (ăn, truyền), đại tiện, tiểu tiện, 
cân nặng. 

 

Dinh dưỡng - Tăng lượng dịch vào: tăng cường sữa mẹ 

Vệ sinh - Tắm bé hàng ngày 

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 mỗi tháng để đánh giá 
phát triển tâm thần vận động và có kế 
hoạch phục hồi chức năng kịp thời  

 



 

 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  

BỆNH NHIỄM KHUẨN SƠ SINH 
 

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, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 30 phút kể từ khi 
vào khoa: hỏi tiền sử mẹ, thai trước, nhóm máu, 
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 

- Xét nghiệm máu: Công thức máu, sinh hoa 
máu, đông máu, khí máu. 
- Cấy tìm vi khuẩn trong máu, dịch não tủy, 
dịch mủ 
- Xquang phổi  

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

 

 

Phương pháp 
điều trị 

- Kháng sinh 
- Vệ sinh 
- Điều trị hỗ trợ 

Kê đơn (nếu cần) 

Điều trị 
- Kháng sinh 
- Điều trị triệu chứng: Oxy khi cần, hạ sốt, Vitamin K, truyền huyết tương (khi rối loạn đông máu), 
- Bệnh nặng: Đặt ống thở máu, dùng vận mạch, chuyển tuyến. 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 

- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi 
chiểu 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng co giật, khó thở, thỏ rên, ngừng thở, ăn bú, da. 

 

 

Dinh dưỡng - Tăng cường sữa mẹ 

Vệ sinh Tắm bé hàng ngày 

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, tím tái, thở rên. 



 

PHIẾM TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  
BỆNH SUY HÔ HẤP SƠ SINH  

 

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, nhiệt độ. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 30 phút kể từ khi 
vào khoa: hỏi tiền sử mẹ, thai trước, nhóm máu, 
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 

- Xquang ngực, tổng phân tích máu, khí máu 
động mạch 
- Các xét nghiệm bổ sung: CRP, điện giải đồ, 
đường huyết, cấy máu,... 

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

 

Phương pháp 
điều trị 

- Thông thoáng đường thở 
- Cung cấp Oxi, hỗ trợ hô hấp 
- Giữ ấm, đảm bảo dinh dưỡng  
- Điều trị nguyên nhân 

 

Kê đơn (nếu cần) 

Thuốc điều trị 

- Cung cấp Oxy, hỗ trợ hô hấp, thở máy CPAP (khi có chỉ định) 
- Bù toan (khi cần) 
- Giữ ấm 
- Đảm bảo dinh dưỡng (bú mẹ, nuôi ăn qua thông dạ dày, nuôi ăn - tĩnh mạch) 
- Điều trị nhiễm trùng: Bằng các loại kháng sinh phổ rộng 
- Điều trị nguyên nhân: chuyển những trường hợp bệnh nặng: cần can thiệp ngoại khoa, bơm 
Surfactant 

Kê đơn (nếu cần) 

Theo dõi 
- Điều dưỡng theo dõi thường quy 2 lần trong ngày vào buổi sáng và buổi chiểu 
- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: SPO2, mạch, nhịp thở, nhiệt độ. 
- Theo dõi triệu chứng co giật, khó thở, thỏ rên, ngừng thở, ăn bú 

 

Dinh dưỡng 
- Truyền dịch  
- Tập ăn sữa mẹ: bú mẹ, nuôi ăn qua thông dạ dày, nuôi ăn càng sớm càng tốt. 

Vệ sinh Vệ sinh da trẻ sạch sẽ 

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.  

- Bác sĩ tư vấn: chăm só, theo dõi trẻ 
tại nhà 
- Bất thường khám lại khi: sốt, ho, 
khó thở, thở rên, tím tái, bỏ bú, li bì 

 


