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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

Khái niệm chung 
Protein niệu là tên y học của protein trong nước tiểu. Thường có một lượng nhỏ protein trong nước tiểu nhưng quá nhiều 
có nghĩa là thận của quý vị có thể bị tổn thương hoặc mắc bệnh. 
Protein niệu thường do một bệnh trạng khác, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc tăng huyết áp gây ra. Bệnh trạng này 
cũng xảy ra trong thời kỳ mang thai. Những nguyên nhân gây ra protein niệu đôi khi được gọi là các bệnh ‘thầm lặng’ vì quý 
vị có thể cảm thấy ổn, nhưng tình trạng sức khỏe của quý vị có thể đang suy giảm.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ sẽ đặt câu hỏi và yêu cầu xét nghiệm để giúp tìm ra nguyên nhân gây ra protein niệu. Bác sĩ có thể:

• Đo huyết áp và yêu cầu xét nghiệm máu và nước tiểu
• Giới thiệu quý vị khám nghiệm thêm, chẳng hạn như siêu âm thận của quý vị

Kế hoạch điều trị của quý vị sẽ phụ thuộc vào những tác nhân đang gây ra protein niệu ở quý vị. Tùy thuộc vào nguyên 
nhân và lượng protein trong nước tiểu của quý vị, bác sĩ có thể kê đơn thuốc và khuyên quý vị nên ăn theo chế độ ăn ít 
muối, duy trì cân nặng hợp lý, vận động nhiều hơn và bỏ hút thuốc.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ sẽ sắp xếp các cuộc hẹn tiếp theo để điều trị bệnh lý nền. 
Việc này có thể bao gồm các xét nghiệm huyết áp, xét nghiệm máu 
và nước tiểu, điều chỉnh thuốc hoặc giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 
nếu tình trạng của quý vị không được cải thiện. 

Tôi nên làm gì?
Tham gia tất cả các cuộc hẹn thăm khám của quý vị với bác sĩ gia 
đình, ngay cả khi quý vị cảm thấy khỏe. Bác sĩ gia đình của quý vị 
có thể đề xuất một số loại hoạt động thường xuyên để phù hợp với 
hoàn cảnh của quý vị.
Thực hiện theo các thay đổi trong chế độ ăn uống do bác sĩ gia đình 
của quý vị khuyến nghị và dùng các loại thuốc theo kê toa. Nếu bất 
cứ lúc nào quý vị cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho bác sĩ gia đình.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào? 
Bác sĩ gia đình của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến một trong các Phòng Khám Thận Học Khu Vực Y Tế Địa Phương Tây 
Nam Sydney. Các phóng khám này có trụ sở tại các bệnh viện Bankstown, Campbelltown, Fairfield và Liverpool. Các phòng 
khám này cũng có thể giới thiệu quý vị đến dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần và ăn kiêng (dinh dưỡng).

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Kênh Sức Khỏe Tốt Hơn – thận: betterhealth.vic.gov.au 
• Xét Nghiệm Trong Phòng Thí Nghiệm Trực Tuyến – protein niệu: labtestsonline.org.au
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Nguyên nhân nào gây ra protein niệu?

Tôi có cần khám bác sĩ chuyên khoa không?

Tôi có cần dùng thuốc không?

Tôi có nguy cơ mắc các biến chứng khác 
không?

Tôi nên hỏi bác sĩ của 
mình những gì?


