
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA NỘI - NHI ĐộcLập-Tự Do -HạnhPhúc

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ
THIẾU MÁU CƠ TIM

1.Chẩn đoán và điều trị:

Điều trị, theo 
dõi, chăm sóc

Ngàynằmviện

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7...

Lâmsàng

 Đau ngực
 Khó thở
 DH lâm sàng khác 

 Đau ngực
 Khó thở
 DH lâm sàng khác

 Đau ngực
 Khó thở
 DH lâm sàng khác

 Đau ngực
 Khó thở
 DH lâm sàng khác

 Đau ngực
 Khó thở
 DH lâm sàng 
khác

Cân lâm sàng

 Ure, Creatinin, điện 
giải  đồ, Nước tiểu

 Glucose, HbAlc
 CTM/ Men gan
 Bilan lipid
  CK - MB
 X- Quang Phổi
 Điện tim
 Siêu âm tim màu

 Men tim
 Cận lâm sàng cần 

thiết khác

 Men tim
 Cận lâm sàng cần 

thiết khác

 Men tim
 Cận lâm sàng cần 

thiết khác

 Men tim
 Cận lâm sàng 

cần thiết khác

Điều trị

 ức chế beta
 chẹn kênh can xi
 chẹn kênh If
 nitrate
 kháng kết tập tiểu cầu

 ức chế beta
 chẹn kênh can xi
 chẹn kênh If
 nitrate
 kháng kết tập tiểu 
cầu 

 ức chế beta
 chẹn kênh canxi
 chẹn kênh If
 nitrate
 kháng kết tập tiểu 

cầu

 ức chế beta
 chẹn kênh can xi
 chẹn kênh If
 nitrate
 kháng kết tập tiểu 

cầu

 ức chế beta
 chẹn kênh can xi
 chẹn kênh If
 nitrate
 kháng kết tập 

tiểu cầu



- statin - Statin - statin -  statin -  statin

Khám lâm 
sàng đánh giá
điều tri

 sinh hiệu: M, HA

 đau ngực
 triệu chứng ls khác

 sinh hiệu: M, HA

 đau ngực
 triệu chứng ls khác

 sinh hiệu: M, HA
 đau ngực
 triệu chứng ls khác

 sinh hiệu: M, HA
 đau ngực
 triệu chứng ls khác

 sinh hiệu: M, 
HA

 đau ngực
 triệu chứng ls 

khác

Sinh hoạt

- Đi lại, sinh hoạt bình 
thường

- Đi lại, sinh hoạt bình 
thường

-  Đi lại, sinh hoạt bình
thường

- Đi lại, sinh hoạt bình
thường -  Đi lại, sinh hoạt 

bình thường

Dinh dưỡng

 Cơm lạt nếu có THA
 Kiêng ngọt nếu ĐTĐ

 Cơm lạt nếu THA
 Kiêng ngọt nếu 
ĐTĐ

 Cơm lạt nếu THA
 Kiêng ngọt nếu

ĐTĐ

 Cơm lạt nếu THA
 Kiêng ngọt nếu

ĐTĐ

 Cơm lạt nếu 
THA
 Kiêng ngọt nếu

ĐTĐ

2. Quản lý dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh:
• Trong khi nằm viện

- Thực hiện chế độ ăn theo chế độ bệnh lý bệnh viện
• Sau khi xuất viện

- Ăn ngày 3 bữa
- Nêm nhạt, sử dụng đường thuốc nếu có đái tháo đường típ 2.


	BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	KHOA NỘI - NHI ĐộcLập-Tự Do -HạnhPhúc
	PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ
	THIẾU MÁU CƠ TIM

