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手術注意事項(越文) 

Những điều cần chú ý khi phẩu thuật 
Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái, Bộ phận khoa ngoại, 
Bộ phận hộ lý biên in, Bản quyền: Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái. 

Không có sự đồng ý của bệnh viện, không được quyền chuyển tải, 

copy hoặc chuyển bán. 

 
Phương thức gây mê(tê) 

Phương thức gây mê(tê) khi phẩu thuật gồm có gây 

mê(tê) từng vùng, gây mê(tê) bán thân hoặc gây mê(tê) 

toàn thân; thuốc gây mê(tê) có thể thông qua bằng cách 

hít vào hoặc tiêm phòng, làm cho ý thức hoặc cơ thể tạm 

thời mất đi cảm giác và năng lực hoạt động. Sự việc này 

đều do các bác sĩ gây mê(tê) chuyên nghiệp hợp thức, 

xem xét vùng cần phẩu thuật, với phương thức phẩu thuật 

và bệnh tình đặc thù của mỗi bệnh nhân, mà chọn ra 

phương thức thích hợp nhất. 

 

Thời gian đưa đi phẩu thuật 

Ngoại trừ ca phẩu thuật đầu tiên phải đưa đến phòng 

phẩu thuật đúng giờ vào lúc sáng 7 giờ 30 phút ~8 giờ 
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ngay ngày phẩu thuật ra, các bệnh nhân phẩu thuật còn 

lại phải chờ phòng phẩu thuật thông báo, trong lúc chờ 

đợi xin vui lòng ở phòng bệnh nghỉ ngơi. 

 

Buổi sáng ngay ngày phẩu thuật cần chú ý 

Nhất thiết cấm ăn uống, bao gồm thức ăn, nước lọc, đồ 

uống có cồn, hút thuốc vv... 

Xin tẩy trang, và tháo các trang sức trên thân thể, bao 

gồm: nước sơn mống, kẹp tóc, đồ trang trí, mắt kiếng, 

kiếng áp tròng, răng giả tháo lắp. Những đồ quí báo, 

tiền tệ xin vui lòng đưa cho người nhà bảo quản. 

Buổi sáng trước 8 giờ, xin vui lòng thay đồ phẩu thuật 

và quần giấy mà nhân viên hộ lý đã đưa cho bạn. 

Nhân viên hộ lý sẽ giúp bạn tiêm phòng lượng lớn nước 

biển và phòng ngừa kháng sinh. 

Trước khi đến phòng phẩu thuật xin vui lòng bài tiết 

sạch bàng quang, để tránh việc bàng quang chướng 

phẩu thuật không thích hợp hoặc ô nhiễm. 

Sẽ có nhân viên dùng băng ca đẩy hoặc xe đẩy đưa bạn 

đến phòng phẩu thuật, người nhà có thể tháp tùng.  
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Vấn đề đau nhức 

Bình thươơng sau khi phẩu thuật xong sẽ cảm 

thấy đau nhức không thoải mái, chịu đựng đau nhức quá 

độ đối với cơ thể có hại chứ không có lợi. Phẩu thuật 

hoàn tất, bác sĩ sẽ dựa vào tình hình mà khai toa thuốc 

giảm đau để giải quyết vấn đề đau nhức của bạn. Khoa 

gây mê(tê) có cung cấp phục vụ khống chế đau nhức –

thích hợp dùng ở vùng ngực, vùng bụng, khoa xương và 

các bệnh nhân phẩu thuật với thời gian dài, nhưng hạng 

mục điều trị này không có trong phạm vi bảo hiểm y tế 

trả phí.  

 
Sớm rời giường 

Sau phẩu thuật xin cố gắng sớm rời giường hoạt 

động và hít thở sâu, có thể có lợi cho bệnh tình hồi 

phục(nhưng phẩu thuật ngoại thương vùng đầu, gẫy 

xương, cột sống, đắp da, bong võng mạc phải cùng bác 

sĩ xác nhận) 

Các ưu điểm khi sớm rời giường: 

Phòng ngừa phần chân phát sinh huyết khối tĩnh mạch. 

Xúc tiến huyết dịch tuần hoàn toàn thân. 

Giúp cho vùng phổi bành trướng, tránh phát sinh viêm 
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phổi. Hít thở sâu và ho cũng rất có hiệu quả, giúp cho 

dịch đàm ở vùng phổi bài tiết ra ngoài. 

Những hạng mục cần chú ý khi rời giường: 

Sau khi phẩu thuật lần đầu tiên rời giường trước tiên 

cần phải ngồi cạnh gường khoảng 5~10 phút, đợi khi 

không cảm thấy chóng mặt mới được rời giường, lúc 

rời giường nhờ người nhà phụ đỡ bên cạnh, tránh phát 

sinh tình huống té ngã. 

Trước khi rời giường vui lòng xem xét ống dây đã được 

cố định, để tránh bị móc kéo mà rơi rớt . 

Sau khi phẩu thuật nếu như muốn tiểu hoặc quá 6 tiếng 

mà không thể tự tiểu tiện, nhân viên hộ lý sẽ giúp bạn 

đánh giá và xử lý.   

 

Các tư liệu này chỉ cung cấp tham khảo, tình huống thực tế về bệnh 

tình, xin vui lòng thảo luận với bác sĩ. 

Nếu có bất cứ nghi vấn, xin liên hệ 

Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái (02)27082121 chuyển máy lẻ 5611-

5613 

Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái tại Hsinchu  (03)5278999 chuyển 

máy lẻ 8101-8103 

Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái tại Xizhi (02)26482121 chuyển 

máy lẻ 2801-2803 

Chúng tôi chân thành phục vụ cho bạn! 

Bệnh viện Đa khoa Quốc Thái quan tâm bạn! 
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