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Nội dung

• Mục đích quản lý bệnh NCD

• Các nội dung quản lý bệnh THA và ĐTĐ tại
TYTX

• Tổ chức thực hiện quản lý bệnh THA, ĐTĐ tại
TYTX

• Thảo luận nội dung và phương thức triển khai
thí điểm quản lý bệnh THA và ĐTĐ tại địa
phương
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Mục đích quản lý bệnh không
lây nhiễm

Đặc điểm của bệnh không lây nhiễm

 Thường có chung các yếu tố
nguy cơ và có sự kết hợp giữa
yếu tố gen và các yếu tố môi
trường

 Người đã bị bệnh có thể không
có triệu chứng cụ thể hoặc chỉ
được phát hiện bệnh khi đã có
các biến chứng nặng

 Phòng chống được bằng thay
đổi hành vi, lối sống

 Hiệu quả điều trị và kiểm soát
mức độ nặng của bệnh phụ
thuộc vào sự tương tác và phối
hợp giữa bệnh nhân/gia đình
giữa NVYT
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Mục đích

Phát hiện sớm, dự phòng các biến chứng

Xu hướng tiếp cận quản lý bệnh NCD

Hiện nay

Định hướng

Khi còn khỏe mạnh

Khi còn khỏe mạnh

Khi bị bệnh

Khi bị bệnh

Điều trịPhòng bệnh

Phòng bệnh Điều trịĐiều trị
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Nội dung quản lý bệnh THA 
và ĐTĐ

Các nội dung quản lý bệnh NCD

1) Xác định và quản lý đối tượng
nguy cơ (XĐ nhóm đối tượng, 
sàng lọc, lập hồ sơ, kế hoạch
quản lý)

2) Phát hiện sớm bệnh

3) Tư vấn thực hiện lối sống lành
mạnh

4) Theo dõi và kiểm soát huyết
áp/mức đường huyết

5) Dùng thuốc và tuân thủ điều trị
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Nội dung quản lý bệnh NCD (tiếp)

1) Quản lý nhóm đối tượng nguy cơ và b/n 
mới ở cộng đồng

• Sàng lọc xác định nhóm đối tượng nguy cơ
bằng Bảng chấm điểm nguy cơ

• Cập nhật b/n mới ngoài danh sách của TYTX

• Lập sổ theo dõi và lập hồ sơ …

• Lập kế hoạch quản lý

2) Phát hiện sớm bệnh

• Khám sàng lọc (bệnh, biến chứng)

• Xét nghiệm sàng lọc (đường huyết mao
mạch)

• Cập nhật danh sách, hồ sơ b/n

• Quản lý chuyển tuyến khám chuyên khoa

3) Tư vấn, quản lý thực hiện lối sống lành mạnh

Nội dung quản lý bệnh NCD (tiếp)
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Nội dung quản lý bệnh NCD (tiếp)

4) Theo dõi huyết áp/mức đường huyết

• Định kỳ đo HA/làm XN đường huyết:

- Tại TYTX

- YTTB

- Gia đình

• Cập nhật thông tin hồ sơ (thẻ b/n, sổ/phần mềm tại TYTX)
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Nội dung quản lý bệnh NCD (tiếp)

5) Dùng thuốc và tuân thủ điều trị

• Tư vấn dùng thuốc
- Tại TYTX

- YTTB

- Gia đình

• Cập nhật thông tin hồ sơ (thẻ b/n, sổ/phần mềm tại TYTX

Tăng HA

Đái tháo đường
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Tổ chức thực hiện
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Nhiệm vụ theo quy định hiện hành
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Tổ chức thực hiện

TYTXTYTX Bệnh việnBệnh viện

Gia đình, 
Cộng đồng
Gia đình, 

Cộng đồng
YTTBYTTB

Bệnh
nhân
Bệnh
nhân

Các hoạt động
quản lý, điều trị
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TYTX BV tuyến trênCỘNG ĐỒNG

Tổ chức thực hiện

• Đối tượng
nguy cơ

• B/n tại GĐ

• Lập danh
sách

Phát hiện, 
và quản

lý đối
tượng

• Làm xét
nghiệm

• Chẩn đoán
sớm, điều trị

• Lập hồ sơ + 
KH quản lý

Quản lý
bệnh

nhân tại
TYTX 

• KCB ở tuyến
trên

• Tại cộng
đồng

TD chuyển, 
nhận bệnh

nhân

YTTB TYTX BV/TTYT

Danh sách QL tại
cộng đồng, GĐ

Thăm khám
b/n trọng điểm

• TD điều trị,
• Tư vấn lối sống
• TD HA/Mức ĐH
• Chuyển b/n không

đáp ứng ĐT

• Phân loại và
XDKH quản lý
b/n theo mức độ
bệnh

• TD chuyển
tuyến và tiếp
nhận b/n

• Hướng dẫn & 
Giám sát

• …………

Chuyển b/n ko đáp
ứng, có biến chứng

Yêu cầu cần đạt được với TYTX

Phát hiện và cập nhật được danh sách các đối tượng nguy cơ
và danh sách b/n

Các thông tin phải đủ để phân loại được b/n ở các tình trạng
khác nhau để có kế hoạch quản lý riêng cho từng nhóm (bệnh
ổn định, không đáp ứng thuốc, có biến chứng…) 

Trong KCB luôn chú trọng lồng ghép các nội dung, đảm bảo
được thời gian tư vấn và chia sẻ thông tin với b/n về phương 
pháp điều trị.

Thiết lập được cơ chế và giải pháp trao đổi, chia sẻ thông tin 
trong quản lý bệnh nhân giữa các tuyến. 
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Ghi nhớ thông chính trong Chẩn đoán và quản lý
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Ghi nhớ thông chính trong Chẩn đoán và quản lý

Cộng đồng

Các can thiệp
dựa vào cộng
đồng

Tập trung nâng cao
nhận thức nhằm
giảm thiểu các yếu
tố nguy cơ

Cộng đồng và cơ
sở y tế
(TYTX)

Chú trọng vào phòng
bệnh Cấp 1 cho cộng
đồng và phòng bệnh
Cấp 2 cho bệnh nhân

Các can thiệp ở 
cơ sở y tế (BV)

Tập trung nâng cao nhận
thức của b/n và quản lý
bệnh

Các cơ sở cung ứng
dịch vụ y tế
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