
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP 

TÓM TẮT QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG 

Điều trị, theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

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

Thuốc - Kh/ sinh tiêm TM 

- Thuốc khác theo chỉ 

định; 

- Thở O xy khi có chỉ 

định, 

- Dừng Kh/sinh tiêm 

, nếu bạn có thể 

dùng qua đường 

uống;  

- Các thuốc khác 

theo chỉ định; 

- Ngưng thở O xy 

nếu không cần nữa 

- Kh/sinh uống; 

- Thuốc khác theo 

yêu cầu. 

 

- Kh/sinh uống; 

- Thuốc khác theo 

yêu cầu. 

 

 

- Kh/sinh uống; 

- Thuốc khác theo yêu cầu. 

 

 

Xét nghiệm -Tổng phân tích máu 

- Chụp XQ phổi. 

- Khí máu khi cần - XN khác nếu cần - XN khác nếu cần - XN máu, Chụp XQ phổi kiểm 

tra 

Khám đánh giá 

bệnh và điều trị 

- Kiểm tra: Thân 

nhiệt, HA, Nhịp thở; 

- K/tra lượng nước 

bạn uống vào; 

- Đo lường nước tiểu 

của bạn. 

- Kiểm tra: Thân 

nhiệt, HA, Nhịp thở. 

- K/tra lượng nước 

bạn uống vào; 

- Đo lường nước 

tiểu của bạn. 

- Kiểm tra: Thân 

nhiệt, HA, Nhịp thở. 

 

- Kiểm tra: Thân 

nhiệt, HA, Nhịp thở. 

 

- Kiểm tra: Thân nhiệt, HA, 

Nhịp thở. 

 

Sinh hoạt - Ngồi trên ghế khi 

dùng các bữa ăn 

Đi bộ vừa sức; ngồi 

trên ghế khi dùng 

bữa. 

- Đi bộ vừa sức 

 

- Đi bộ vừa sức 

 

- Đi độ vừa sức 

Dinh dưỡng - Nếu được thì dùng 

những bữa ăn thường 

ngày 

- Nếu được thì dùng 

những bữa ăn 

thường ngày 

- Ngồi trên ghế khi 

dùng bữa. 

- Ngồi trên ghế khi 

dùng bữa. 

- Ngồi trên ghế khi dùng bữa. 

Truyền thông 

cho người bệnh 

- Tất cả những nội 

dung l/quan đến chăm 

sóc bệnh của bạn; 

- Nội quy bệnh viện 

- Thông tin về các 

loại thuốc được 

dùng 

- Xem lại hướng dẫn 

khi ra viện; 

sinh hoạt, thuốc, sự 

hồi phục đ/ trị; 

- Dấu hiệu cần báo 

B/sĩ 

- Xem lại hướng dẫn 

khi ra viện 

- Xem lại hướng dẫn khi ra viện 

Thảo kế hoạch ra 

viện 

- Đề cập vấn đề bạn 

quan tâm khi ra viện; 

- Chuẩn bị mọi việc, 

khi gặp trở ngại thì có 

người chăm sóc tại 

nhà. 

- Đề cập vấn đề bạn 

quan tâm khi r viện 

- Tư vấn những dấu 

hiệu cần tái khám; 

- Bác sỹ giải đáp 

những vướng mắc 

của bạn. 

- Tư vấn những dấu 

hiệu cần tái khám; 

- Không còn thắc 

mắc trước ra viện 

- Cấp đơn ngoại trú, hẹn tái 

khám; 

- Ra viện theo hoạch định. 

 


