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Khái niệm chung 
Chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis - DVT) là một dạng cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch sâu 
(không phải tĩnh mạch trên bề mặt da). Chứng huyết khối tĩnh mạch sâu thường gặp ở chân nhưng có thể hình thành ở bất 
kỳ tĩnh mạch sâu nào.
Điều nguy hiểm chính là cục máu đông có thể di chuyển và trú ngụ trong phổi. Đây được gọi là thuyên tắc phổi và là một 
biến chứng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ sẽ lên kế hoạch điều trị, tùy thuộc vào vị trí và kích thước của cục máu đông. Bác sĩ có thể cân nhắc: 

• Siêu âm định kỳ trong vài tuần để tiếp tục theo dõi cục máu đông
• Các loại thuốc giúp làm loãng máu và ngăn hình thành cục máu đông
• Mang vớ bó y khoa

Nếu tình trạng của quý vị quá phức tạp hoặc nghiêm trọng, bác sĩ sẽ giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyển 
thẳng đến phòng cấp cứu tại bệnh viện địa phương của quý vị.
Bệnh viện có thể truyền thuốc vào thẳng tĩnh mạch (tiêm tĩnh mạch hay còn gọi là IV) để thuốc có tác dụng tức thì. Các 
bác sĩ tại bệnh viện cũng có thể thực hiện các xét nghiệm khác để giúp kiểm soát tình trạng của quý vị và thảo luận về các 
phương pháp điều trị khác, chẳng hạn như phẫu thuật. Quý vị có thể được cung cấp dịch vụ Bệnh Viện tại Nhà.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Tùy thuộc vào kích thước và vị trí của cục máu đông, việc điều trị của quý vị có thể kéo dài tới ba tháng. Một số người cần 
điều trị lâu hơn. Bác sĩ sẽ muốn kiểm tra tình hình điều trị của quý vị và họ có thể:

• Tiến hành thêm xét nghiệm máu để tìm hiểu nguyên nhân gây ra cục máu đông
• Đề nghị siêu âm cục máu đông
• Giới thiệu quý vị tới bác sỹ chuyên khoa nếu cần

Khi quý vị kết thúc quá trình điều trị, bác sĩ có thể thảo luận về các cách để giúp ngăn ngừa cục máu đông trong tương lai, 
bao gồm:

• Tập thể dục thường xuyên
• Thay đổi chế độ ăn uống và giảm cân
• Bỏ thuốc lá

Tôi nên làm gì?
Dùng bất kỳ loại thuốc nào mà bác sĩ gia đình của quý vị kê toa và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Mang vớ y khoa, khi và 
nếu được hướng dẫn. Khi quý vị gặp chứng huyết khối tĩnh mạch sâu, việc duy trì hoạt động là rất quan trọng.
Bác sĩ gia đình của quý vị có thể đề xuất một số loại hoạt động thể chất phù hợp với hoàn cảnh của quý vị. Quý vị cũng có 
thể yêu cầu khám với chuyên viên vật lý trị liệu hoặc vật lý trị liệu thể dục, là người có thể lập kế hoạch tập thể dục cho quý 
vị. Thực hiện theo bất kỳ thay đổi chế độ ăn uống mà bác sĩ gia đình của quý vị khuyến nghị.
Nếu quý vị dự định đi máy bay, hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị về những rủi ro liên quan và những biện pháp 
phòng ngừa mà quý vị nên thực hiện.

Chứng huyết khối 
tĩnh mạch sâu

Tờ Thông Tin về Bệnh
Phát hành Tháng Ba 2020

Gọi cho Triple 0 (000) ngay lập tức nếu quý vị cảm thấy hụt hơi, đau tức ngực, mạch nhanh, chóng mặt hoặc 
ngất xỉu, hoặc ho ra máu

Khi nào tôi nên gọi xe cấp cứu? 



Chứng huyết khối tĩnh 
mạch sâu

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Bệnh Viện tại Nhà
Bệnh Viện tại Nhà (còn được gọi là ‘HITH’ hoặc ‘Bệnh Viện tại Nhà’) cho phép bệnh nhân mắc một số bệnh trạng được 
chăm sóc cấp độ bệnh viện tại nhà.
Các dịch vụ của Bệnh Viện tại Nhà có thể được cung cấp ở bất cứ nơi nào quý vị sống: tại nhà riêng của quý vị, tại một cơ 
sở hỗ trợ sinh hoạt hoặc tại một cơ sở chăm sóc nội trú. Các y tá được đào tạo chuyên môn cao sẽ cung cấp dịch vụ chăm 
sóc cho quý vị dưới sự hướng dẫn của bác sĩ gia đình.
Nếu quý vị đủ điều kiện nhận dịch vụ Bệnh Viện tại Nhà, quý vị có thể được xuất viện sớm hơn hoặc có thể tránh hoàn toàn 
việc nhập viện. Phục hồi tại nhà thay vì ở bệnh viện giúp giảm nguy cơ bị nhiễm trùng. Ở một nơi quen thuộc cũng có thể 
giúp quý vị cảm thấy khỏe mạnh và tăng tốc độ hồi phục.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về huyết khối tĩnh mạch sâu, các nguồn lực sau có thể giúp ích: 

• Kênh Sức khỏe Tốt hơn – huyết khối tĩnh mạch sâu: betterhealth.vic.gov.au
• healthdirect – huyết khối tĩnh mạch sâu: healthdirect.gov.au
• MyDr – huyết khối tĩnh mạch sâu và đi máy bay: mydr.com.au

Tôi sẽ phải dùng thuốc làm loãng máu trong thời gian 
bao lâu? 
Nguyên nhân gây ra chứng huyết khối tĩnh mạch sâu 
(Deep vein thrombosis - DVT) của tôi là gì? 
Đi máy bay có nguy hiểm không?

Tôi có nên tránh sử dụng loại thuốc nào không?

Tôi nên tránh những thực phẩm nào?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

Thông �n này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán 
bệnh. Thông �n này không được soạn ra để dùng chẩn 
đoán bệnh hoặc thay thế cho việc chăm sóc y tế liên tục
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