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NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC

LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm nâng cao năng lực khám và chữa bệnh trẻ em, Bộ Y tế đã ban
hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một so bệnh
thường gặp ớ trê em. kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngàv 07/8/2015
cùa Bộ trương Bộ Y ¡ế.
Đé tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh trong
việc cập nhật và thực hiện hướng dẫn mới của Bộ Y tế, Trung tâm Giới thiệu
sách Thành pho Hồ Chí Minh phoi hợp với Nhà xuất bán Hồng Đức xuất
bán và phát hành cuốn sách: “H ư ớ ng dẫn chẩn đoán và điều trị một số
bệnh th u ò n g găp ở trẻ em ”. Tài liệu bao gồm 123 bài hướng dẫn chuyên
môn của Bộ Y tế, được trình bày trong 15 chương:
Chương 1. NH Ỉ KHOA ĐẠI CƯƠNG (Các thời kỳ phát triển cùa trẻ).
Chương 2. H Ô I SỨ C - CÁP c ử u - CHỐNG Đ ộ c (Nhận biết và xử trí
các dấu hiệu đe dọa chức năng song ớ trè em; cấp cứu cơ bản; tiếp cận chắn
đoán và xử trí bệnh nhi khó thở; ngim g thà ngirrtg tim; vận chuyến an loàn
bệnh nhân trẻ em; nguyên tắc tiếp cận và x ử lý ngộ độc cấp ở trè em; xử trí
vết thương do người và súc vật cắn; x ừ trí ong đốt ở trẻ em; rắn can; sốc tim
trẻ em; sốc giám thề tích tuần hoàn ở trẻ em; sốc phàn vệ ờ trẻ em; sốc
nhiễm khuấn; roi loạn nước điện giài; rối loạn kiềm toan ở trè em; roi loạn
Can xi và Ma giẽ máu; roi loạn Natri và Kali máu; nuôi dieỡng tĩnh mạch
cho bệnh nhân nặng hồi sức cấp cứu; tăng áp lực nội sọ; hôn mê; co giật;
viêm p h ổ i liên quan đến thà máy; ...).
Chương 3. s ơ SINH (Hạ đường huyết sơ sinh; tăng đường huyết sơ
sinh; hội chím g hít phân su; tăng áp lực động mạch p hổi dai dẳng ớ tré sơ
sinh; viêm ruột hoại tử sơ sinh; bệnh phoi mạn tinh ở trẻ sơ sinh; còn ong
dộng mạch ờ tré đè non; vùng da lâng Bilirubine gián tiếp; bệnh màng trong
trè đè non; bệnh não thiếu oxy thiếu máu cục bộ; suy hô hấp sơ sinh; dinh
dưỡng qua đường tiêu hỏa cho trẻ sinh non, nhẹ cân; dự đoán, đcmh giá,
điều trị và tiên lirợng trẻ sơ sinh có nguy cơ cao).
Chương 4. HÔ HẮP (Viêm p hổi do Virus; viêm phoi do vi khuẩn ờ tré
em; viêm p h ổ i không điển hình ớ trẻ em; khó thớ thanh quàn ó' trẻ em; tràn
khí màng phổi; viêm tiếu phế quản cấp ờ trẻ em; dị vật đường thóV ...).
Chương 5. TIM MẠ CH (Tồn tại ống động mạch; viêm cơ tim do virus;
suy tim ứ huyết; viêm mủ màng ngoài tim; viêm nội tâm mạc nhiễm trùng;
chắn đoán và điều trị bệnh Kawasaki).
Chương 6. TIÊU HÓA - D IN H DƯỠNG (Tiêu chày cấp; tiêu cháy kéo
dài; táo bón: nhiễm ký sinh trùng đường ruột ớ trè em; đau bụng chức năng;
bệnh trào nẹược dạ d ày thực quán; xuất huyết liêu hóa; loét dợ d à y tá tràng

ớ trẻ em;

bệnh suy dinh dưỡng do thiếu Protein - Năng lượng; bệnh còi
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xương do thiếu Vitamin D ở trè em; béo phì ớ trẻ em).
Chương 7. G AN M Ạ T (Các nguyên nhân gây vàng da ứ mật ờ tré em;
teo đường mật bẩm sinh; tiếp cận suy gan cấp à trẻ em).
Chirong 8. THẬN TIẾT NIỆU (Tiếp cận chấn đoán Protein niệu; nếp
cận chắn đoán đái máu: nhiễm trùng đường tiếu; hội chửng thận hư tiên
phát ờ tré em; bệnh Lupus đó hệ thống ở trẻ em; suy thận cap; ...).
Chirơng 9. THAN KINH (Nhức đầu ờ trẻ em; co giật do sốt; động kinh
ớ tré em; chày máu trong sọ ớ trẻ em).
Chương 10. TRUYÊN NHIỄM (Bệnh Chân - Tay - Miệng; viêm mànạ
não mủ; viêm não; bệnh cúm; bệnh sởi; chấn đoán, điểu trị sốt xuất huyết
Dengue; sốt rét ờ trẻ em; nhiễm trùng huyết).
Chương 11. H U YÉT HỌC (Tiếp cận chấn đoán thiếu máu; thiếu máu
thiếu sắt; bệnh Thalassemia; điếu trị suy túy xương mắc phái; chấn đoán
điểu trị xuất huyết giảm tiếu cầu nguyên phát ờ trẻ em; H em ophilia; hội
chửng thực bào máu; thiếu máu tán huyết cấp; ...).
Chương 12. UNG BƯỚU (Bạch cầu cấp dòng Lympho; tiếp cận chấn
đoán và xử tri khối u đặc thường gặ p ; u nguyên bào thần kinh; SOI giàm

bạch cầu hạt).
Chương 13. N Ộ I TIẾT - CH U YÊN HÓA - D I TRU YÊN Y H Ọ C (Suy
thượng thận ở trè em; tăng sán thượng thận bấm sinh; hạ đường máu nặng
do cường Insulin bẩm sinh; toan Xeton do đái tháo đường; đái tháo nhạt
trung ương; suy giáp trạng bẩm sinh; loãng xương ở tré em; dậy thì sớm
trung ương; tiếp cận trẻ chậm tăng trướng chiều cao và điều trị trè chậm
tăng trường do thiếu hụt hormon tăng trưởng; di truyền y học và chăm sóc
sức khóe ban đầu; tiếp cận chẩn đoán và nguyên tắc điều trị cấp cim các rối
loạn chuyển hóa bẩm sinh; hạ đường máu trong các RLC H bâm sinh; ...).
Chương 14. M IỄN D ỊC H - D Ị ỬNG_ - KHỚP (Hen p h ế quàn trẻ em;
x ử trí con hen p h ế quản cấp ờ trẻ em; nhiễm trùng tái diễn; dị ứng thức ăn à
trè em; dị ứng thuốc; viêm khớp tự phát thiếu niên).
Chương 15. TẦM THÁN - PH ỤC H Ô I CHỨC NẰNG' (Rối loạn tăng
hoạt động giám chú ý ở trẻ em; roi loạn tự ký ở trẻ em; rối loạn TIC; các
liệu pháp lâm lý; tâm lý bệnh nhi nằm viện; roi loạn giấc ngủ ớ trẻ em; ...).
Đây là cẩm nang thiết thực và rất hữu ích cho cán bộ y tế ở các ca sà
khám bệnh, chữa bệnh, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong thực hành khám,
chữa bệnh hàng ngày.
Trân trọng giới thiệu quyển sách này với bạn đọc.
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
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B ộ Y TẺ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Số: 5342./QĐ-BYT

Hà Nội, ngàyOfrhàng Ị năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc ban hành tài liệu chuyên môn
“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thưòng gặp ở trè em”

B ộ TRƯỞNG B ộ Y TẺ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngậy 31/8/2012 của Chính Phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức cùa Bộ Y tế;
Theo đề nghị cùa Cục trường Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn
chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ờ trẻ em”.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở
trẻ em” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sờ khám bệnh,
chữa bệnh.
Càn cứ vào tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn chân đoán và điêu trị
một số bệnh thường gặp ở trẻ em phù hợp để thực hiện tại đom vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trườnẹ các Cục, Vụ thuộc Bộ Y
tế, Giám đôc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đôc Sở Y tê các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương, Thủ trường Y tế cậc Bộ, Ngành và Thù trường các đơn
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
Nơi nhộn:
- N hư Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (đẻ b/c);
- Các T hứ trưởng BYT;
- Bào hiểm X ă hội V iệt N am (để phôi hợp);
- C ổng thông tin điện từ BYT;
- W ebsite C ục KCB;
- Lưu VT, K.CB.

^V

KT. B ộ T R Ư Ở N G ^ ^ ^ ^
^ H Ứ ^ R Ư Ơ N G ^ -^ '

Sguỹễn Thị Xuyên
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