
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.

 - 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
 + Dấu hiệu sinh tồn và toàn trạng ổn định, giảm triệu chứng 
chóng mặt
 + Kiểm soát và điều trị tối ưu các bệnh nền kèm theo.                              

Xét nghiệm

Phương pháp điều trị

Thuốc điều trị  - Kê đơn

Theo dõi + chăm sóc
- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, toàn trạng 

/lần.
- Chăm sóc cấp II-B.

Dinh dưỡng

Vận động

Trang phục

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

Chế độ bệnh lý: ăn giảm muối.

 - Ngày đầu nếu chóng mặt và mất thăng bằng: nên nghỉ ngơi tại giường.

 - Vận động vừa với tình trạng sức khỏe.
 - Hạn chế lối sống tĩnh tại, kiểm soát cân nặng.

Mặc quần áo bệnh viện

Ngày điều trị T1, 2, 3…

 - Bác sĩ thăm khám hàng ngày, thông báo 

tình trạng bệnh, phương pháp điều trị, chỉ 
định thêm các xét nghiệm CLS và bổ 
sung thuốc nếu có triệu chứng mới của 
bệnh hoặc bệnh kèm theo, bệnh nền.

 CLVT sọ não

 MRI sọ não
 Công thức máu (nếu có thiếu máu làm thêm nhóm máu), sinh hóa máu (chức năng gan, thận, điện giải, mỡ máu, CRP), Tổng phân tích nước tiểu;
 Nội soi tai, mũi, họng.
  Nếu có giảm thính lực: đo thính lực và nhĩ lượng.

- Cắt cơn chóng mặt

- Điều trị hỗ trợ.
- Phẫu thuật khi có khối u.

- Chống chóng mặt: Acety- DL – leucin, cinnarizin, betaserc, ..

- Chống nôn: 
- Tăng cường tuần hoãn não: 
- An thần:
- Khác: huyết thanh ngọt ưu trương.

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, toàn trạng 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:

 Chóng đau đầu, buồn nôn
 Động mắt: nystagmus
 Mất thăng bằng: đi lại, vận động.
 Các nghiệm pháp tiền đình – tiểu não.

- 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:
 - Điều chỉnh lối sống, ăn giảm muối, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, tập thể dục đều 
đặn, giảm cân,..
 - Tuân thủ chế độ điều trị.



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.

 - 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 ổn định, triệu trứng lâm 
sàng cải thiện tốt.
+ Huyết áp và các yếu tố nguy cơ, các nguyên 
nhân được kiểm soát.

Xét nghiệm

Phương pháp  

điều trị

Thuốc điều trị
 - Kê đơn

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY TIM

 - 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.

 Điện tim
 Siêu âm Doppler tim
 Xquang ngực thẳng
 Siêu âm tuyến giáp loại trừ cường giáp.
 Siêu âm doppler mạch thận nếu có tăng huyết áp.
 Xét nghiệm: công thức máu, nhóm máu nếu có thiếu máu.
 Sinh hóa máu chức năng gan, thận, calci, đường máu, mỡ máu, Troponin, Hormon tuyến giáp, tuyến thượng thận, điện giải… 
 Tổng phân tích nước tiểu, nếu có Protein niệu làm thêm cặn Adis.

 - Kiểm soát huyết áp, trợ tim, điều trị nguyên nhân và yếu tố nguy cơ bằng thuốc, lối sống, chế độ ăn uống, giảm cân...
  - Điều trị can thiệp:  đặt máy tạo nhịp, máy khử rung tự động, tuần hoàn ngoài cơ thể, thay tim…

 - Thuốc: Trợ tim, lợi tiểu, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chẹn kênh calci, …

Ngày điều trị T2.3.4.5



Theo dõi + chăm sóc

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, toàn 
trạng 3h/lần.
- Chăm sóc cấp II-B.

Dinh dưỡng

Vận động

Trang phục

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

Chế độ ăn bệnh lý: TM03-Cơm, nếu kèm theo đái tháo đường: DD11-Cơm

 - Vận động vừa với tình trạng sức khỏe.
 - Hạn chế lối sống tĩnh tại, kiểm soát cân nặng.

Mặc quần áo bệnh viện

 - 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:
- Điều chỉnh lối sống, giảm cân,  ăn giảm muối, giảm chất béo bão hòa, bỏ thuốc 
lá, hạn chế rượu bia, tập thể dục đều đặn giảm cân,..
- Tuân thủ chế độ điều trị.

 - Tùy tình trạng cửa bệnh nhân
 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, toàn trạng 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 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.

 - 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.

 +  Đường máu được kiểm soát

 +  Toàn trạng và dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân 

ổn định

 +  Hết các triệu chứng lâm sàng của tăng 

đường máu và dấu hiệu mất nước.

 +  Kiểm soát và điều trị tối ưu các bệnh nền 

kèm theo.

Xét nghiệm

Phương pháp điều trị

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

 - Hóa sinh máu cơ bản: ure, creatinin, GOT, GPT, điện giải đồ, Calci máu, đặc biết lưu ý các chỉ số: Glucose máu, 

HbA1C, mỡ máu.

- Nếu có biến chứng tim mạch: làm thêm Troponin Ths, điện tim, Xquang ngực.

- Công thức máu, tổng phân tích nước tiểu, nếu có Protein niệu, nên làm cả cặn Adis.

- Khảo sát bệnh tim mạch: điện tim, Xquang ngực thẳng.

- Các xét nghiệm và CĐHA tầm soát và chẩn đoán bệnh nền khác, bệnh kèm theo.

- Với bệnh nhân dò liều tiêm Insulin: thử đường máu mao mạch ở các thởi điểm: 6h, 11h, 18h, 21h.

 - 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.

 - Kiểm soát đường máu.

- Điều trị tối ưu các bệnh kèm theo và bệnh nền: tăng huyết áp, suy tim, rối loạn lipid máu.

- Kiểm soát chế độ ăn, cân nặng.

Ngày điều trị T2, 3, 4, 5…



Thuốc điều trị

 - Kê đơn

Theo dõi + chăm sóc

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, 

toàn trạng 3h/lần.

- Chăm sóc cấp II-B.

Dinh dưỡng

Vận động

Trang phục

Tư vấn giải thích

 - Hẹn khám lại: hàng tháng.

 - Tái nhập viện khi xuất hiện các dấu hiệu của 

bệnh. 

 - 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:

 - Ăn uống theo chế độ của bệnh: giảm đồ ngọt, giảm tinh bột và 

các đồ ăn nhanh, bánh kẹo ngọt, đồ ăn uống nhiều giàu chất béo, 

tăng cường ăn rau củ quả, thịt nạc, cá,..

- Hoạt động thể lực kiểm soát cân nặng.

- Tuân thủ chế độ điều trị của bác sĩ.

 - Thay đổi chế độ ăn, uống.

- Tiêm Insulin: hỗn hợp (Mixtard), Human (Atrapid, Scilin), 

Analog (Lantus).

- Các thuốc hạ đường huyết: Sulfonylurea, Metfomin, …

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, toàn trạng 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.

Chế độ ăn bệnh lý: DD01-Cơm hoặc nếu có tăng huyết áp: DD11-Cơm

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

 - Hạn chế lối sống tĩnh tại.

Mặc quần áo bệnh viện



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.

 - 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 ổn định, huyết áp và 

các bệnh nền kèm theo được kiểm soát tốt.

Xét nghiệm

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP

Ngày điều trị T2.3.4.5

 - 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.

  Điện tim 12 chuyển đạo.

 Xquang ngực thẳng.

 Siêu âm Doppler tim

 Siêu âm Doppler mạch máu chi dưới nếu có biến chức đau cách hồi chi dưới.

 Siêu âm tuyến giáp loại trừ cường giáp, siêu âm Doppler mạch thận và siêu âm tuyến thượng thận tìm nguyên 

nhân thứ phát.

 Công  thức máu, nếu có thiếu máu, làm thêm nhóm máu.

 Sinh hóa máu (chức năng gan, thận, điện giải) lưu ý: Glucose máu, mỡ máu, ngoài ra làm thêm hormon nội 

tiết (TSH, FT3, FT4, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin…) tìm nguyên nhân thứ phát;

 Tổng phân tích nước tiểu, nếu có Protein niệu thì làm thêm cặn Adis.



Phương pháp điều trị

Thuốc điều trị
 - Kê đơn

Theo dõi + chăm sóc

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, 

toàn trạng 3h/lần.

- Chăm sóc cấp II-B.

Dinh dưỡng

Vận động

Trang phục

Tư vấn giải thích

 - Hẹn khám lại hàng tháng.

 - Hoặc Tái nhập viện khi xuất hiện các dấu 

hiệu:

- Các triệu chứng của bệnh:

 Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nóng bừng 

mặt, vã mồ hôi.

 HA tâm thu >= 140mmHg.

 HA tâm trương >= 90 mmHg.

- Các dấu hiệu bất thường khác

Chế độ ăn bệnh lý: TM01-Cơm hoặc nếu có RLLP: TM02-Cơm, kèm suy tim: TM03-Cơm, nếu kèm theo đái 

tháo đường: DD11-Cơm

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

 - Hạn chế lối sống tĩnh tại, kiểm soát cân nặng.

Mặc quần áo bệnh viện

 - 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:

- Điều chỉnh lối sống, ăn giảm muối, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu 

bia, tập thể dục đều đặn giảm cân,..

- Tuân thủ chế độ điều trị.

 - Kiểm soát huyết áp bằng thuốc, lối sống, chế độ ăn uống.

  - Điều trị can thiệp khi tìm thấy nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát như u thượng thận…

 - Thuốc: Lợi tiểu, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chẹn kênh 

calci, ….

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, toàn trạng 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 vào viện 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.

+  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

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH RỐI LOẠN LIPID MÁU

 Hóa sinh máu: Bilan mỡ máu Cholessterol, Triglicerid, L-DLC, H-DLC,…Chức năng gan, thận, điện giải, 

Calci, Troponin, CRP.

 Công thức máu, làm thêm nhóm máu nếu có thiếu máu.

 Tổng phân tích nước tiểu, lamd cặn adis khi có protein và hồng cầu niệu.

 Khảo sát các bệnh lý tim mạch:

 Điện tim.

 Siêu âm Doppler tim, siêu âm Doppler mạch cảnh, mạch thận, động mạch chủ.

 Siêu âm tuyến giáp và tuyến thượng thận nếu có tăng huyết áp, suy tim, rung nhĩ,..

 Xquang ngực thẳng.



Phương pháp điều trị

Thuốc điều trị  - Kê đơn

Theo dõi + chăm sóc

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, toàn trạng 

3h/lần.

- Chăm sóc cấp II-B.

Dinh dưỡng

Vận động

Trang phục

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

Chế độ ăn bệnh lý: TM02-Cơm, kèm suy tim: TM03-Cơm, nếu kèm theo đái tháo đường: DD11-Cơm

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

 - Hạn chế lối sống tĩnh tại, kiểm soát cân nặng.

Mặc quần áo bệnh viện

 - 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:

- Điều chỉnh lối sống, chế độ ăn hạn mỡ động vật, nội tạng, tập thể dục 

đều đặn, giảm cân và kiểm soát cân nặng,..

- Tuân thủ chế độ điều trị.

 - Kiểm soát lipid máu.

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

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

 - Thuốc giảm lipid máu: Statin, fibrate,..

 - Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, toàn trạng 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.
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PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH RỐI LOẠN LIPID MÁU
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