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Khái niệm chung 
Thuyên tắc phổi là khi một cục máu đông chặn các động mạch cung cấp máu cho phổi. Cục máu đông có thể hình 
thành trong tĩnh mạch chân, xương chậu, bụng hoặc tim. Cục máu đông di chuyển từ nơi nó hình thành đầu tiên và đi 
theo dòng máu. Sau đó, nó nằm trong các động mạch cung cấp máu cho phổi. Thuyên tắc phổi là một bệnh nghiêm 
trọng và có khả năng đe dọa đến tính mạng. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ rất có thể sẽ chuyển quý vị đến Khoa Cấp cứu ngay lập tức. Bệnh viện có thể đưa 
thuốc vào thẳng tĩnh mạch (tiêm, truyền tĩnh mạch) để thuốc có tác dụng tức thì. Các bác 
sĩ tại bệnh viện cũng có thể làm thêm các xét nghiệm và thảo luận về các phương pháp 
điều trị bao gồm thuốc làm loãng máu hoặc thủ thuật phẫu thuật. Quý vị có thể được 
cung cấp dịch vụ Bệnh viện tại Nhà (xem phần ‘Có những dịch vụ hỗ trợ nào?’). 
 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Sau khi đến bệnh viện, quý vị sẽ cần gặp bác sĩ gia đình thường xuyên. Bác sĩ sẽ giúp quý vị:

• Hiểu được phương pháp điều trị quý vị đã nhận được trong bệnh viện
• Hiểu được cách sử dụng bất kỳ loại thuốc mới nào quý vị được kê toa và thời gian dùng chúng
• Giúp quý vị học cách giảm nguy cơ đông máu trong tương lai
• Nói chuyện với quý vị về việc tập thể dục thường xuyên, thay đổi chế độ ăn uống, giảm cân và bỏ hút thuốc

 
Tôi nên làm gì? 
Dùng bất kỳ loại thuốc nào mà bác sĩ kê toa cho đến khi họ 
yêu cầu quý vị dừng lại. Làm theo bất kỳ khuyến nghị nào mà 
bác sĩ gia đình của quý vị đưa ra đối với lối sống của quý vị, 
chẳng hạn như thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục. 

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Bệnh viện Tại Nhà (Hospital In The Home - HITH)
Bệnh viện tại Nhà (còn được gọi là ‘HITH’ hoặc ‘Bệnh viện ở 
Nhà’) cho phép những bệnh nhân mắc một số bệnh thông 
thường nhận được dịch vụ chăm sóc ở cấp 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, trong một 
cơ sở hỗ trợ sinh hoạt hoặc trong một cơ sở chăm sóc nội trú. Bác sĩ gia đình của quý vị có thể giới thiệu cho quý vị. 
 

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Healthdirect – huyên tắc phổi: healthdirect.gov.au
• Patient.info – huyên tắc phổi: patient.info

Thuyên tắc Phổi
Tờ thông tin về Bệnh
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Tôi cần dùng (những) loại thuốc nào?

Có bất kỳ tác dụng phụ nào không?

Tôi nên chú ý đến những triệu chứng nào?

Tôi có thể nhận thêm sự trợ giúp và hỗ trợ ở đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của 
mình những gì?

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

Các tờ thông tin thuộc Danh Mục Tài Nguyên Y Tế 
(Health Resource Directory) được sự chuẩn y của Ủy 
Ban Tư Vấn Cộng Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản 
Tây Nam Sydney (South Western Sydney PHN’s 
Community Advisory Committee) và của các bác sĩ gia 
đình tại địa phương

Gọi ngay cho Triple 0 (000) 
nếu quý vị bị hụt hơi, 

đau tức ngực, mạch đập 
nhanh, chóng mặt hoặc 

ngất xỉu, hoặc bắt đầu ho 
ra máu.

Khi nào tôi nên gọi 
xe cứu thương?

https://www.healthdirect.gov.au/pulmonary-embolism
https://patient.info/doctor/pulmonary-embolism-pro

