
  

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH U NANG BUỒNG TRỨNG 
 

Ngày vào viện 
 

Ngày vào viện 
 

Ngày phẫu thuật 
(hoặc Ngày điều trị 

T1) 
 

Sau phẫu thuật ngày 
1 ((hoặc Ngày điều trị 

T2.3...) 
 

Sau phẫu thuật ngày 
2,3… 

 

Ngày ra viện 
 

Khám bệnh 
 

- Bác sĩ khám toàn 
trạng bệnh nhân kể từ 
khi người bệnh vào 
khoa 
- Khám gây mê lúc 
15h trước ngày phẫu 
thuật 

Bác sĩ khám bệnh trước 
và sau mổ 

 
 

Bác sĩ khám bệnh sau mổ, kiểm tra- thay băng 
vết mổ 

 

-Bác sĩ thăm khám 
bệnh 
-Kiểm tra vết mổ trước 
khi xuất viện 

Xét nghiệm 
 

- Làm các xét nghiệm 
máu cơ bản, siêu âm, 
điện tim, chụp X-
quang 
Chụp cắt lớp tính 

Bác sĩ kiểm tra lại toàn 
bộ các xét nghiệm 
trước mổ 

Xét nghiệm lại máu, 
siêu âm sau 

  

Phương pháp điều 
trị 
 

-Mổ nội soi cắt khối u, 
thất bại chuyển mổ mở 

Đánh dấu vị trí phẫu 
thuật 

Truyền dịch, giảm đau -Thuốc giảm đau, 
kháng sinh, giảm nề 
-Thay bang vết mổ, rút 
dẫn lưu, sonde bang 
quang(nếu có) 

Cắt chỉ vết mổ 

Thuốc điều trị 
 

Uống thuốc an thần 
vào tối trước mổ(nếu 
cần) 

Dùng thuốc kháng sinh 
dự phòng hoặc điều trị 

Truyền dịch, giảm đau, kháng sinh Kê đơn(Nếu cần) 

Theo dõi + chăm 
sóc 
 

-Mạch, nhiệt độ, huyết 
áp, nhịp thở 
-Đau bụng, sốt, ra máu 
âm đạo 

-Mạch, nhiệt độ, huyết 
áp, nhịp thở 
-Đau vết mổ, chảy máu 
vết mổ,dẫn lưu, nước 
tiểu 

-Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở 1-2l/ngày 
-Đau vết mổ, chảy máu vết mổ, dẫn lưu, nước 
tiểu 
-Ăn uống, trung đại tiểu tiện 

 



Dinh dưỡng 
 

-Ăn uống theo nhu cầu 
hoặc bệnh lý theo 
hướng dẫn của nhân 
viên y tế 
-Nhịn ăn từ 22h đêm 
hôm trước 

-Nhịn ăn, uống 
-Sau mổ 6-8h ăn mềm, 
lỏng 

-Ăn mềm lỏng, uống nhiều nước 1,5-2l/ngày Ăn uống bình thường 
không kiêng(nếu có 
bệnh lý kèm theo ăn 
theo chế độ bệnh lý 
theo hướng dẫn NVYT 

Vệ sinh 
Tắm, gội đầu buổi tối 
trước mổ lần 1 

-Thụt tháo 
-Tắm buổi sang hôm 
mổ lần 2 

Vệ sinh cá nhân  Tắm vệ sinh bình 
thường 

vận động 
 

Bình thường Vận động nhẹ nhàng 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 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 khám lại khi đau bung ra máu, rối loạn đại 
tiểu tiện 

 

  



 

  

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN THEO DÕI ĐẺ THƯỜNG 
 

Ngày vào 
viện 

 

Ngày vào viện 
 

Chưa chuyển 
dạ 

 

Chuyển dạ và đẻ Hậu sản Ngày ra viện 
 

Khám 
bệnh 
 

- NHS, Điều dưỡng đo chỉ số sinh 
tồn: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp 
thở, nghe tim thai, khám độ mở cổ 
tử cung. 
- Bác sĩ sẽ khám trong vòng 30 phút 
kể từ khi vào khoa: Hỏi bệnh sử, 
tiền sử, dị ứng, khám phần sản 
khoa, các cơ quan. 
 

- Bác sĩ đi buồng 
khám bệnh 
- Theo dõi chỉ số 
sinh tồn, tim thai, 
cơn co tử cung 4h/ 
lần 
- Khám trong khi 
thai phụ có dấu hiệu 
chuyển dạ 

- NHS, Đ D theo dõi 
M, HA, nhịp thở, 
nhiệt độ 4h/ lần 
- Theo dõi tim thai, 
cơn co tử cung, theo 
độ xóa mở cổ tử cung 
- Đỡ đẻ khi đủ điều 
kiện 
 

- Bác sĩ đi buồng 
khám bệnh hàng 
ngày 

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

 

Xét 
nghiệm 
 

- Xét nghiệm máu, nước tiểu 
- Siêu âm: Xác định tuổi thai, tim 
thai, số lượng thai, rau, ối, ngôi 
thai. 
- Chạy morningtor theo dõi tim 
thai và cơn co tử cung 
- Điện tim 

- Xét nghiệm và 
làm chẩn đoán hình 
ảnh lại nếu cần thiết 
- Chạy morningtor 
theo dõi tim thai và 
cơn co tử cung 2 lần 
ngày 

- Xét nghiệm và làm 
chẩn đoán hình ảnh 
lại nếu cần thiết 
- Chạy morningtor 
theo dõi tim thai và 
cơn co tử cung liên 
tục trước, trong đẻ 

- Xét nghiệm nếu cần 
thiết 
- Siêu âm tử cung- 
phần phụ 

 

- Theo dõi chỉ số sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở,  
- Theo dõi nghe tim thai, cơn co tử cung, khám độ mở cổ tử cung. 
 

Kháng sinh 
Sắt 

Kê đơn  



Phương 
pháp điều 
trị 
 

 Đỡ đẻ khi đủ điều 
kiện 

Thuốc 
điều trị 

  Amoxicilin 
Fe 

Kê đơn 

Theo dõi + 
chăm sóc 
 

- Đo : Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở tùy theo từng giai đoạn của chuyển dạ 
- Theo dõi nghe tim thai, cơn co tử cung, khám độ mở cổ tử cung. 

- Theo dõi M, HA, 
nhiệt độ, nhịp thở, co 
hồi tử cung, sản dịch, 
tầng sinh môn, vú. 

 

Dinh 
dưỡng 

 

Ăn uống bình thường, không kiêng 

Vệ sinh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động 
 

Vận động đi lại nhẹ nhàng Nằm chờ đẻ tại 
phòng đẻ 

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 theo 
dõi và chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, 
BHYT. 

Giải thích về tình 
trạng sức khỏe của 
thai phụ và thai nhi 

 

- Hẹn khám lại khi 
có dấu hiệu bất 
thường 

 



  

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH DỌA ĐẺ NON 
 

 

Ngày vào 
viện 

 

Ngày vào viện 
 

Ngày điều trị T1 
 

Ngày ra viện 
 

Khám bệnh 
 

-Điều dưỡng đo chỉ số sinh tồn: Mạch, nhiệt 
độ, huyết áp, nhịp thở 
- 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 
 

- Xét nghiệm máu, nước tiểu 
- Siêu âm: Xác định tuổi thai, tim thai, số 
lượng thai, rau, ối, độ dài cổ tử cung. 
- Chạy morningtor theo dõi tim thai và cơn 
co tử cung 

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

- Làm xét nghiệm lại nếu cần thiết 
- Siêu âm thai không có phát hiện 
bất thường 
- Chạy morningtor: tim thai dao 
động tốt, không có cơn co tử cung. 

Phương 
pháp điều trị 
 

- Nghỉ ngơi tại giường, nghiêng trái, 
tránh kích thích 
- Giảm co. Nội tiết 
- Cầm máu ( nếu cần) 
- Liệu pháp Corticoid 
 

 

Kê đơn (Nếu cần) 

Thuốc điều 
trị 
 

- Giảm co: Salbutamol, Nifedipin, atosiban, có thể dùng 1 loại hoặc phối hợp. 
- Nội tiết: progesterol  
- Cầm máu: Transamin 
- Corticoid: Bethamethasone hoặc Dexamethasone 

Kê đơn (Nếu cần) 

Theo dõi + 
chăm sóc 

- Theo dõi tinh thần, chỉ số sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở 
- Theo dõi triệu chứng đau bụng, ra máu âm đạo 



 - Theo dõi cơn co tử cung, tim thai, độ mở cổ tử cung 

Dinh dưỡng 
 

- Dinh dưỡng đầy đủ, tránh táo bón 
- Bổ sung Fe, canxi 

 

Vệ sinh Tắm, vệ sinh bình thường 

Vận động 
 

Hạn chế vận động 

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 theo dõi và chăm sóc, chế 
độ dinh dưỡng, chế độ viện phí, BHYT. 

- Hẹn khám lại 
- Xuất hiện các dấu hiệu: đau bụng, 
ra máu, ra nước âm đạo khám lại 
ngay 

 

  



 

  

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH DỌA SẨY THAI 
 

Ngày vào viện Ngày vào viện Ngày điều trị T1 
Ngày điều trị 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 người bệnh vào khoa: hỏi 
bệnh sử, tiền sử, dị ứng, khám các cơ 
quan 

- Bác sĩ đi buồng 
khám bệnh hàng ngày 

- Bác sĩ đi buồng 
khám bệnh hàng 
ngày 

Bác sĩ thăm khám bệnh ổn 
định, đủ điều kiện ra viện. 

Xét nghiệm 
 

- Làm xét nghiệm máu, nước tiểu 
- Siêu âm: Thấy thai trong buồng, số 
lượng thai, tim thai, tuổi thai… 

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

 

- Siêu âm thai không có bất 
thường 
- Xét nghiệm lại máu nếu 
cần thiết 

Phương pháp 
điều trị 
 

- Nằm nghỉ, ăn nhẹ, chế độ ăn tránh táo bón 
- Dùng thuốc nội tiết, giảm co, cầm máu ( tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh) 

Kê đơn 

Thuốc điều trị 
 

- Giảm co 
- Nội tiết: progesterol 
- Kháng sinh( nếu cần) 
- Cầm máu: Transamin 

Kê đơn 

Theo dõi + 
chăm sóc 
 

-Theo dõi chỉ số sinh tồn: Mạch, nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ 
- Triệu chứng đau bụng, ra máu âm đạo 



Dinh dưỡng 
 

Ăn nhẹ, tránh táo bón 
Ăn đủ chất dinh dưỡng 

 

Vệ sinh Tắm, vệ sinh bình thường 

vận động 
 

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. 

-  Hẹn khám lại theo lịch 
- Khi xuất hiện các triệu 
chứng: Đạu bụng hạ vị, ra 
máu âm đạo, các bất thường 
khác 

 

  



 

  

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH NANG TUYẾN BARTHOLINE 

 

Ngày vào viện 
 

Ngày vào viện 
 

Ngày phẫu thuật 
(hoặc Ngày điều 
trị T1) 
 

Sau phẫu thuật ngày 
1 ((hoặc Ngày điều 
trị T2.3...) 
 

Sau phẫu thuật ngày 
2,3… 
 

Ngày ra viện 
 

Khám bệnh 
 

- Bác sĩ khám toàn 
trạng bệnh nhân 
kể từ khi người 
bệnh vào khoa 
- Khám gây mê 
lúc 15h trước ngày 
phẫu thuật 

Bác sĩ khám bệnh 
trước và sau mổ 

 

Bác sĩ khám bệnh sau 
mổ 

 

-Bác sĩ thăm khám bệnh 
-Kiểm tra vết mổ trước khi xuất 
viện 

Xét nghiệm 
 

Làm các xét 
nghiệm máu cơ 
bản, siêu âm, điện 
tim, chụp X-quang 
 

Bác sĩ kiểm tra lại 
toàn bộ các xét 
nghiệm 

Xét nghiệm lại máu, siêu âm sau mổ 

Phương 
pháp điều 
trị 
 

-Mổ nội soi cắt 
khối u, thất bại 
chuyển mổ mở 

Đánh dấu vị trí 
phẫu thuật 

Truyền dịch, giảm 
đau 

-Thuốc giảm đau, kháng 
sinh, giảm nề 
-Thay bang vết mổ, rút 
dẫn lưu, sonde bang 
quang(nếu có) 

Cắt chỉ vết mổ 

Thuốc điều 
trị 
 

Uống thuốc an 
thần vào tối trước 
mổ(nếu cần) 

Dùng thuốc kháng 
sinh dự phòng 
hoặc điều trị 

Truyền dịch, giảm đau, kháng sinh Kê đơn(Nếu cần) 



Theo dõi + 
chăm sóc 
 

-Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, nhịp thở 
-Đau bụng, sốt, ra 
máu âm đạo 

-Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, nhịp thở 
-Đau vết mổ, chảy 
máu vết mổ,dẫn 
lưu, nước tiểu 

-Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở 1-2l/ngày 
-Đau vết mổ, chảy máu vết mổ, dẫn lưu, nước tiểu 
-Ăn uống, trung đại tiểu tiện 

Dinh dưỡng 
 

-Ăn uống theo nhu 
cầu hoặc bệnh lý 
theo hướng dẫn 
của nhân viên y tế 
-Nhịn ăn từ 22h 
đêm hôm trước 

-Nhịn ăn, uống 
-Sau mổ 6-8h ăn 
mềm, lỏng 

-Ăn mềm lỏng, uống 
nhiều nước 1,5-
2l/ngày 

Ăn uống bình thường không kiêng(nếu có bệnh lý kèm theo ăn 
theo chế độ bệnh lý theo hướng dẫn NVYT 

Vệ sinh 
Tắm, gội đầu buổi 
tối trước mổ lần 1 

-Thụt tháo 
-Tắm buổi sang 
hôm mổ lần 2 

Vệ sinh lau người ấm Tắm vệ sinh bình thường 

vận động 
 

Bình thường Vận động nhẹ 
nhàng 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 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 khám lại khi đau bung ra máu, 
rối loạn đại tiểu tiện 

 

 

  



 

  

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH U XƠ TỬ CUNG 
 

 

Ngày vào viện 
 

Ngày vào viện 
 

Ngày phẫu 
thuật (hoặc 
Ngày điều trị 
T1) 
 

Sau phẫu thuật ngày 1 
((hoặc Ngày điều trị 
T2.3...) 
 

Sau phẫu thuật ngày 
2,3… 
 

Ngày ra viện 
 

Khám bệnh 
 

- Bác sĩ khám toàn 
trạng bệnh nhân kể 
từ khi người bệnh 
vào khoa 
- Khám gây mê lúc 
15h trước ngày 
phẫu thuật 

Bác sĩ khám 
bệnh trước và 
sau mổ 

 
 

Bác sĩ khám bệnh sau mổ 
 

-Bác sĩ thăm khám bệnh 
-Kiểm tra vết mổ trước khi xuất 
viện 

Xét nghiệm 
 

Làm các xét nghiệm 
máu cơ bản, siêu 
âm, điện tim, chụp 
X-quang 
Chụp cắt lớp vi 
tính, soi cổ tử cung 

Bác sĩ kiểm tra 
lại toàn bộ các 
xét nghiệm 

Xét nghiệm lại máu, siêu âm sau mổ 

 

Phương 
pháp điều trị 
 

-Mổ nội soi cắt khối 
u, thất bại chuyển 
mổ mở 

Đánh dấu vị trí 
phẫu thuật 

Truyền dịch, giảm đau -Thuốc giảm đau, kháng 
sinh, giảm nề 
-Thay bang vết mổ, rút 
dẫn lưu, sonde bàng 
quang(nếu có) 

Cắt chỉ vết mổ 

Thuốc điều 
trị 
 

Uống thuốc an thần 
vào tối trước 
mổ(nếu cần) 

Dùng thuốc 
kháng sinh dự 

Truyền dịch, giảm đau, kháng sinh Kê đơn(Nếu cần) 



phòng hoặc 
điều trị 

Theo dõi + 
chăm sóc 
 

-Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, nhịp thở 
-Đau bụng, sốt, ra 
máu âm đạo 

-Mạch, nhiệt 
độ, huyết áp, 
nhịp thở 
-Đau vết mổ, 
chảy máu vết 
mổ,dẫn lưu, 
nước tiểu 

-Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở 1-2l/ngày 
-Đau vết mổ, chảy máu vết mổ, dẫn lưu, nước tiểu 
-Ăn uống, trung đại tiểu tiện 

 

Dinh dưỡng 
 

-Ăn uống theo nhu 
cầu hoặc bệnh lý 
theo hướng dẫn của 
nhân viên y tế 
-Nhịn ăn từ 22h 
đêm hôm trước 

-Nhịn ăn, uống 
-Sau mổ 6-8h 
ăn mềm, lỏng 

-Ăn mềm lỏng, uống nhiều 
nước 1,5-2l/ngày 

Ăn uống bình thường không kiêng(nếu có bệnh lý kèm theo 
ăn theo chế độ bệnh lý theo hướng dẫn NVYT 

Vệ sinh 

Tắm, gội đầu buổi 
tối trước mổ lần 1 

-Thụt tháo 
-Tắm buổi 
sang hôm mổ 
lần 2 

Vệ sinh cá nhân Tắm vệ sinh bình thường 

vận động 
 

Bình thường Vận động nhẹ 
nhàng 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 và biến chứng, kí cam đoan mổ 
-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 khám lại khi đau bung ra 
máu, rối loạn đại tiểu tiện 

 

 



  

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH CHỬA NGOÀI TỬ CUNG 
 

 

Ngày vào viện 
 

Ngày vào viện 
 

Ngày phẫu 
thuật (hoặc 

Ngày điều trị 
T1) 

 

Sau phẫu thuật ngày 1 
((hoặc Ngày điều trị 

T2.3...) 
 

Sau phẫu thuật ngày 
2,3… 

 

Ngày ra viện 
 

Khám bệnh 
 

- Bác sĩ khám toàn 
trạng bệnh nhân kể 
từ khi người bệnh 
vào khoa 

Bác sĩ khám 
bệnh trước và 
sau mổ 

 
 

Bác sĩ khám bệnh sau mổ, kiểm tra- thay băng vết 
mổ 

 

-Bác sĩ thăm khám bệnh 
-Kiểm tra vết mổ trước khi xuất viện 

Xét nghiệm 
 

- Làm các xét 
nghiệm máu cơ 
bản, siêu âm, điện 
tim, chụp X-quang 
( Nếu cần ) 
 

Bác sĩ kiểm tra 
lại toàn bộ các 
xét nghiệm 

Xét nghiệm lại máu, siêu 
âm sau mổ 

 
Phương 
pháp điều trị 
 

-Mổ nội soi cắt 
khối chửa hoặc 
điều trị nội khoa 

Đánh dấu vị trí 
phẫu thuật 

Truyền 
dịch, 
giảm đau 

-Thuốc giảm đau, kháng sinh, giảm nề 
-Thay bang vết mổ, rút dẫn lưu, sonde 
bang quang(nếu có) 

Cắt chỉ vết mổ 

Thuốc điều 
trị 
 

-Truyền dịch, 
chống shock mất 
máu 

Dùng thuốc 
kháng sinh dự 
phòng hoặc điều 
trị 

Truyền dịch, giảm đau, kháng sinh Kê đơn(Nếu cần) 



Theo dõi + 
chăm sóc 
 

-Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, nhịp thở 
-Đau bụng, ra máu 
âm đạo 

-Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, nhịp 
thở 
-Đau vết mổ, 
chảy máu vết 
mổ,dẫn lưu, 
nước tiểu 

-Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở 1-2l/ngày 
-Đau vết mổ, chảy máu vết mổ, dẫn lưu, nước tiểu 
-Ăn uống, trung đại tiểu tiện 

 

Dinh dưỡng 
 

-Nhịn ăn, chờ kế 
hoạch mổ nếu có 
 

-Nhịn ăn, uống 
-Sau mổ 6-8h 
ăn mềm, lỏng 

-Ăn mềm lỏng, uống 
nhiều nước 1,5-2l/ngày 

Ăn uống bình thường không kiêng(nếu có bệnh lý kèm theo ăn 
theo chế độ bệnh lý theo hướng dẫn NVYT 

Vệ sinh Vệ sinh toàn thân -Thụt tháo Vệ sinh cá nhân  Tắm vệ sinh bình thường 

vận động 
 

Bình thường -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 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 khám lại khi đau bung ra máu, 
rối loạn đại tiểu tiện 

 

 


