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Khái niệm chung 
Thận lọc máu trong cơ thể, loại bỏ các chất cặn bã có thể gây hại cho các cơ quan của quý vị. Nếu thận của quý vị ngừng 
hoạt động như bình thường, máu của quý vị không được lọc đúng cách và điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của 
quý vị. Có nhiều lý do khiến điều này có thể xảy ra.
Bệnh thận mãn tính là khi thận của quý vị không còn hoạt động như bình thường và không có khả năng cải thiện. Tuy 
nhiên, điều quan trọng là phải bảo vệ thận của quý vị không bị kém đi. Nếu điều này xảy ra và thận của quý vị không thể 
làm nhiệm vụ của chúng nữa, quý vị có thể cần phải chạy thận hoặc cấy ghép.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị cho quý vị, bao gồm:

•  Đề xuất thay đổi lối sống của quý vị, chẳng hạn như chế độ ăn uống và hoạt động thường xuyên
•  Kê toa thuốc nếu cần thiết
•  Điều chỉnh các loại thuốc khác cho quý vị nếu cần
•  Giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa nếu cần thiết

Nếu bệnh của quý vị nghiêm trọng hơn hoặc phức tạp hơn, bác sĩ sẽ giới thiệu quý 
vị đến bác sĩ chuyên khoa thận (bác sĩ thận học).

Bác sĩ của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Những người bị bệnh thận mãn tính cần được theo dõi và điều trị đến hết đời nên 
bác sĩ sẽ muốn quý vị thăm khám thường xuyên. 
Vào các lần tái khám, bác sĩ có thể:

•  Kiểm tra huyết áp của quý vị
•  Kiểm tra sức khỏe thận (thường là xét nghiệm máu và nước tiểu)
• Điều chỉnh thuốc nếu cần thiết
•  Kiểm tra tình hình của quý vị với những thay đổi trong lối sống của quý vị
•  Giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa, nếu chức năng thận của quý vị xấu đi

Tôi nên làm gì? 
Có nhiều điều quý vị có thể làm để bảo vệ thận của mình không bị suy giảm chức 
năng bao gồm:

• Duy trì các cuộc hẹn với bác sĩ gia đình – ngay cả khi quý vị cảm thấy khỏe; bệnh thận thường ‘âm thầm’, có nghĩa là 
quý vị có thể cảm thấy khỏe ngay cả khi bệnh của quý vị đang trở nên tồi tệ hơn

• Luôn hoạt động – tập thể dục thường xuyên theo chỉ dẫn của bác sĩ gia đình 
• Ăn chế độ lành mạnh – bao gồm nhiều trái cây và rau quả và ăn ít muối hơn
• Uống nhiều nước – tránh đồ uống có đường và hạn chế đồ uống có cồn
• Dừng hút thuốc – gọi cho Đường dây nóng (13 7848) hoặc đề nghị bác sĩ của quý vị giúp đỡ bỏ thuốc lá
• Kiểm tra huyết áp thường xuyên – một dược sĩ cũng có thể kiểm tra cho quý vị
• Làm những việc giúp quý vị thư giãn – để giúp giảm mức độ căng thẳng của quý vị
• Nói cho bác sĩ của quý vị biết về bất kỳ loại thuốc nào quý vị dùng – bao gồm những thứ quý vị mua từ siêu thị, 

hiệu thuốc hoặc cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe

Bệnh Thận Mãn Tính

Thuốc và Thận của 
quý vị

Nhiều loại thuốc có thể ảnh 
hưởng đến thận, chẳng 
hạn như thuốc huyết áp 

và thuốc chống viêm

Một số loại thuốc bài tiết 
khỏi cơ thể qua thận có 
thể cần được điều chỉnh 

liều lượng

Bác sĩ gia đình của quý vị có 
thể cần thay đổi loại thuốc 

quý vị dùng hoặc điều chỉnh 
liều lượng 
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Bệnh Thận Mãn Tính

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Phòng Khám Thận Học Khu Vực Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney cung cấp dịch vụ chăm sóc thận chuyên khoa. Có các 
phòng khám tại các bệnh viện Bankstown, Campbelltown, Fairfield và Liverpool.
Các đơn vị có các bác sĩ chuyên khoa thận (bác sĩ thận học) cũng như:

• Giáo dục cho bệnh nhân
• Dịch vụ chăm sóc trước lọc máu và khi lọc máu
• Quản lý cấy ghép
• Các thử nghiệm lâm sàng
• Hỗ trợ sức khỏe tâm thần (tâm lý học lâm sàng)
• Hỗ trợ dinh dưỡng (ăn kiêng)

Bác sĩ gia đình của quý vị cũng có thể giới thiệu quý vị đến một bác sĩ thận học (bác sĩ chuyên khoa thận) tư.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Cơ quan Sức Khỏe Thận Úc có hơn 40 tờ thông tin dành cho những người bị bệnh thận mãn tính. Các chủ đề bao gồm:

• Tất cả thông tin về bệnh thận mãn tính
• Chăm sóc bản thân khi bị bệnh thận mãn tính
• Độ lọc cầu thận ước tính (estimated glomerular filtration rate, eGFR)
• Cách chăm sóc thận của quý vị
• Quay lại Menu
• Nguồn lực bản địa

Truy cập kidney.org.au để tìm hiểu thêm.

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

Danh Mục Nguồn Lực Y Tế là sáng 
kiến của Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản 
Tây Nam Sydney

Tôi có thể bảo vệ sức khỏe thận của mình bằng 
cách nào?
Tôi cần dùng (những) loại thuốc nào?

Tôi có cần tránh dùng bất cứ thứ gì không?

Tôi có nguy cơ bị các biến chứng khác không?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

Các triệu chứng của bệnh thận mãn tính là gì?


