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LỜI NÓI ĐẦU

Tôi là bác sĩ tim mạch, Hải là bác sĩ hồi sức cấp cứu, không ai làm 
trong chuyên ngành bệnh nhiệt đới hay y tế công cộng - những chuyên 

ngành chỉ huy công cuộc chống dịch trên Thế giới cũng như ở Việt Nam.  
Vậy nhưng khi đại dịch bùng phát, chúng tôi được phân công vào những nơi 
cam go nhất như Huế, Phú Yên, Hà Tĩnh rồi Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, 
Bình Định… và cuối cùng đang “trấn thủ” ở Hà Thành. Đi nhiều, làm nhiều 
gặp được nhiều tình huống hiểm nguy, mày mò đọc, học hỏi, chia sẻ với các 
đồng nghiệp ở mọi chuyên ngành, nhiều quốc tịch. Chính điều này đã thôi 
thúc chúng tôi viết quyển sách này.

Dự định ban đầu của chúng tôi là chia sẻ những kiến thức về hồi sức cấp 
cứu bệnh nhân bị mắc COVID-19, nhưng dịch chuyển biến nhanh quá không 
thể giữ mãi giai đoạn “Zero” COVID nữa mà cần chung sống thích ứng an 
toàn. Chúng tôi đã quyết định mời thêm nhiều chuyên ngành khác nhau để 
làm cơ sở ra đời ngành “COVID học”. Có xem COVID như một bệnh lý chuyên 
khoa chúng ta mới có thể yên tâm quay lại với cuộc sống bình thường và 
phát triển kinh tế xã hội. Khi đã nắm chắc được sinh bệnh học, diễn biến 
tự nhiên và các biến chứng, tỷ lệ tăng nặng và tử vong sẽ được khống chế, 
COVID-19 sẽ như một loại cúm mùa mà lịch sử nhân loại đã từng chứng 
kiến những đại dịch bùng phát dữ dội rồi thoái triển.

Nhóm tác giả biên soạn cuốn sách “Chẩn Đoán và Điều Trị COVID-19” thuộc 
nhiều chuyên ngành, bệnh viện, và địa phương khác nhau; lứa tuổi, kinh 
nghiệm cũng như học hàm học vị cũng rất chênh lệch. Nhưng điểm chung 
tất cả là lòng nhiệt huyết, quyết tâm cho ra đời một sản phẩm giúp ích, thiết 
thực cho ngành Y tế Việt Nam đang oằn mình chống chọi lại dịch bệnh. Có 
những người còn rất trẻ, chỉ mới tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện, nhưng 
lại là những thành viên tích cực nhất, có tác giả đang bị COVID-19 vẫn miệt 
mài viết từ chính kinh nghiệm bản thân mình. Thực tình, có nhiều tác giả 
thuộc chuyên ngành chống nhiễm khuẩn, y tế công cộng, sản khoa, dược 
lý, phục hồi chức năng, tâm thần học… mà hai vị chủ biên chúng tôi chưa 
gặp ngoài đời bao giờ nhưng khi được mời đã hoàn thành bản thảo rất chất 
lượng và nhanh hơn chúng tôi mong đợi.



Nhân nói về tốc độ ra đời của tác phẩm này, tôi xin chia sẻ thời gian viết 
một quyển sách chuyên sâu gần 900 trang đang được các bạn cầm trên tay 
chắc chắn là một kỷ lục. Từ khi PGS. Hoàng Bùi Hải đề xuất viết cho đến 
khi hoàn chỉnh đưa vào nhà in chỉ không đầy 4 tháng. Không thể nghĩ một 
ý tưởng từ tháng 8 năm 2021 mà chưa bước sang năm mới quyển sách đã 
được ra đời. Thành quả đấy hoàn toàn do sức trẻ và sự chuyên nghiệp của 
nhóm tác giả U40. Những “ông già” U50 như hai vị chủ biên chỉ có vai trò 
động viên, khích lệ và cố gắng cân đối những kiến thức “nóng bỏng” mà các 
chuyên gia trẻ mong muốn đưa hết vào quyển sách với số trang hữu hạn.

Quyển sách của các bạn sắp đọc có mục đích duy nhất là được chia sẻ 
kiến thức, kinh nghiệm và kết nối tri thức nhân loại tới các đồng nghiệp 
đang ngày đêm chống dịch. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý đồng 
nghiệp, các học viên, sinh viên các trường đại học Y Dược, đại học và cao 
đẳng Điều Dưỡng quyển sách: “Chẩn Đoán và Điều Trị COVID-19”.

Khó khăn nhất sau khi cầm tập bản thảo trên tay đó là viết lời cảm ơn.  
Vì chúng tôi không biết cách nào có thể bày tỏ hết tấm lòng mình trước 
những đóng góp của tập thể 39 tác giả thuộc 15 chuyên ngành khác nhau; 
những công ty dược phẩm, những tập đoàn kinh tế, những nhà hảo tâm và 
Nhà xuất bản Y học, đã có hỗ trợ phi lợi nhuận để quyển sách có thể ra đời.

Xin cảm ơn những đồng nghiệp đã sát cánh cùng chúng tôi ở tuyến đầu 
chống dịch hay bảo vệ vững chắc hậu phương. Các bạn đã đóng góp những 
kinh nghiệm quý báu và cũng là nguồn cảm hứng thúc đẩy để chúng tôi cho 
ra đời tác phẩm này.

Cuối cùng chúng tôi xin tặng quyển sách này cho những đồng nghiệp ngành 
Y, những người đã ngã xuống trong đại dịch - những người vẫn đang ngày 
đêm chống dịch - những người bệnh đã chiến đấu mạnh mẽ để ở lại và cả 
những người đã mãi ra đi.

    Hà Nội, tháng 12 năm 2021

         TM nhóm biên soạn

    Nguyễn Lân Hiếu - Hoàng Bùi Hải
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TIẾP CẬN BỆNH NHÂN 
COVID-19

PHẦN I  

Chương 1: Giới thiệu chung về COVID-19

Chương 2: Chẩn đoán, phân loại bệnh nhân COVID-19
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1. SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 

Vào trung tuần tháng 12/2019, ở Vũ Hán, Trung Quốc bắt đầu xuất hiện 
ngày càng nhiều các trường hợp viêm phổi nghi do căn nguyên vi rút. Ngày 
30/12/2019, cơ quan quản lý y tế Vũ Hán đã ra thông báo khẩn cấp về bệnh 
“viêm phổi không rõ nguyên nhân” này và nhận định có liên quan đến khu 
chợ Hoa Nam là nơi diễn ra hoạt động buôn bán giết mổ nhiều loại động 
vật hoang dã. Đến ngày 05/01/2020 đã có 59 trường hợp bệnh, trong đó  
7 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Cùng với phát hiện tác nhân gây 
bệnh là chủng mới của vi rút corona, số lượng các trường hợp mắc và tử 
vong tăng lên nhanh chóng. 

Ngày 21/01/2020 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo 314 ca 
bệnh xác định với 6 người tử vong và bệnh đã lan sang 4 quốc gia. Ngày 
30/01/2020 WHO tuyên bố Tình trạng khẩn cấp Y tế công cộng Quốc tế lần 
thứ 5. Ngày 11/2/2020 WHO đã chính thức đặt tên căn bệnh là COVID-19 
(Coronavirus disease 2019 – bệnh do vi rút corona chủng năm 2019) và 
tác nhân gây bệnh được chính thức xác định là vi rút SARS-CoV-2. Mặc dù 
Trung Quốc và các nước khác đã tích cực triển khai các biện pháp chống 
dịch, số lượng người mắc và chết do COVID-19 vẫn tiếp tục tăng lên và lan 
ra nhiều quốc gia. Ngày 11/3/2020, WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch 
toàn cầu khi số mắc đã trên 126.000 người ở 123 quốc gia và vùng lãnh 
thổ. COVID-19 đã làm thay đổi sâu sắc toàn bộ đời sống xã hội toàn cầu. 
Các hoạt động cách ly, khoanh vùng đã làm gián đoạn các hoạt động sinh 
hoạt thường nhật. Việc thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông 

CHƯƠNG 1: 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ COVID-19

Nguyễn Quốc Thái 
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Nguyễn Phương Mai
Nguyễn Lân Hiếu
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người làm cho nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng tiêu cực. Giao thương đình 
đốn, các hoạt động kinh tế trì trệ, suy thoái là bức tranh xã hội chung của 
các quốc gia trong thời kỳ dịch bệnh đang hoành hành hiện nay.

2. TÌNH HÌNH VÀ CHIẾN LƯỢC CHỐNG DỊCH

2.1. Tình hình dịch

Kể từ khi WHO tuyên bố đại dịch COVID-19 cho đến nay (11/2021), căn 
bệnh này đã lan rộng toàn cầu với tổng số hơn 255 triệu người mắc, hơn 
5 triệu người tử vong. Tính đến 11/2021, mười nước có tổng số ca bệnh 
COVID-19 cao nhất trình bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 1.1. Mười nước có tổng số ca bệnh COVID-19 cao nhất thế giới tính 
đến ngày 17/11/2021 (theo https://www.worldometers.info/coronavirus/)

TT NƯỚC
TỔNG SỐ 

CA BỆNH

SỐ CA 

MỚI 

TRONG 

NGÀY

TỔNG 

SỐ TỬ 

VONG

SỐ TỬ 

VONG 

TRONG 

NGÀY

SỐ CA/ 

1 TRIỆU 

DÂN

SỐ TỬ 

VONG/ 

1 TRIỆU 

DÂN

SỐ XÉT 

NGHIỆM/ 

1 TRIỆU 

DÂN

Thế 

giới
255.695.318 595.920 5.138.490 8.436 32.803 659.2

1
Hoa 

Kỳ
48.287.925 104.702 787,984 1.416 144.715 2.362 2.178.874

2 Ấn Độ 34.478.517 11.919 464.623 470 24.651 332 448.292

3 Brazil 21.977.661 11.977 611.898 374 102.393 2.851 297.131

4  Anh 9.675.058 38.263 143.360 201 141.496 2.097 5.107.509

5 Nga 9.182.538 36.626 259.084 1247 62.885 1.774 1.494.994

6
Thổ 

Nhĩ Kỳ
8.480.986 23.867 74.202 229 99.091 867 1.203.703

7 Pháp 7.330.958 20.294 118.321 50 111.970 1.807 2.309.444
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CHƯƠNG 2 

CHẨN ĐOÁN, PHÂN LOẠI BỆNH NHÂN 
COVID-19

Nguyễn Lân Hiếu
Nguyễn Vũ Hồng Vân
Nguyễn Phương Mai

I. CHẨN ĐOÁN BỆNH COVID-19

1. LÂM SÀNG

Bệnh COVID-19 đặc trưng bởi triệu chứng lâm sàng của đường hô hấp trên, 
từ thể không có triệu chứng hoặc chỉ sốt nhẹ cho đến những bệnh cảnh nặng.

1.1. Giai đoạn ủ bệnh

Thông thường từ 2-14 ngày, trung bình từ 5-7 ngày, thể Delta có thời gian ủ 
bệnh ngắn hơn.

1.2. Giai đoạn khởi phát

Triệu chứng thường gặp là: sốt/tăng thân nhiệt (43%), ho khan hoặc ít đờm 
(50%), đau cơ (36%), đau đầu (34%), khó thở (29%).

Triệu chứng ít gặp hơn: đau họng (20%), tiêu chảy (19%), buồn nôn/nôn 
(12%). Một số trường hợp có biểu hiện rối loạn khứu giác hoặc vị giác, đau 
bụng và tê lưỡi. 
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1.3. Giai đoạn toàn phát

Diễn biến:

 - Đối với chủng Alpha

Hầu hết bệnh nhân (khoảng 80%) chỉ sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm 
phổi và thường tự hồi phục sau khoảng một tuần. Một số trường hợp không 
có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Khoảng 20% bệnh nhân có diễn biến các 
triệu chứng nặng lên, bệnh nhân ho nhiều hơn, khó thở tăng. Thông thường 
giai đoạn nặng lên từ ngày thứ 7-10 của bệnh. Các biểu hiện nặng bao gồm: 
viêm phổi, viêm phổi nặng cần nhập viện… Nếu  không kiểm soát tốt bệnh 
nhân sẽ tiến triển sang giai đoạn sau, trung bình khoảng 5% bệnh nhân xuất 
hiện suy hô hấp cấp (thở nhanh, khó thở, tím tái,…), hội chứng suy hô hấp 
cấp tiến triển (ARDS), rối loạn đông máu, tổn thương vi mạch gây huyết khối 
và tắc mạch, viêm cơ tim, sốc nhiễm trùng, suy chức năng các cơ quan, cần 
điều trị tại các khu cấp cứu và hồi sức tích cực. Tỷ lệ tử vong trung bình  
từ 2-3%.

 - Đối với chủng Delta

Tỷ lệ nhập viện cấp cứu 5,7% (cao hơn 4,2% chủng Alpha), tỷ lệ nhập viện, 
nhập ICU và tử vong tăng hơn trước. Ngoài ra chủng Delta liên quan đến 
tăng mức độ nặng của bệnh biểu hiện bởi tăng nhu cầu oxy, nhập ICU hoặc 
tử vong so với những chủng khác. Ngoài ra chủng delta có tải lượng vi rút 
cao hơn so với biến chủng Alpha/Beta và khả năng lây cao hơn 15-20% so 
với chủng khác.

Hình 2.1. Trình tự diễn biến của bệnh COVID-19
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CHƯƠNG 3 

ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 KHÔNG 
NHẬP VIỆN

Nguyễn Lân Hiếu
Nguyễn Vũ Hồng Vân

Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Phương Mai

1. TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN KHÔNG NHẬP VIỆN 

1.1. Tiêu chí lâm sàng đối với người nhiễm COVID-19  

 - Là người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc ở mức độ nhẹ 
(theo phân loại trong CHƯƠNG 2: CHẨN ĐOÁN, PHÂN LOẠI VÀ TIÊN 
LƯỢNG BỆNH NHÂN COVID-19).

 - Không có các dấu hiệu của suy hô hấp: nhịp thở ≤ 20 lần/phút, SpO2 
≥ 96% khí phòng; không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, 
phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào. 

 - Đáp ứng thêm, tối thiểu 1 trong 2 tiêu chí sau: 

• Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 ≥ 14 ngày.

• Có đủ 04 yếu tố sau: (1) Tuổi: trẻ em trên 1 tuổi, người lớn < 45 tuổi; 
(2) Không có bệnh nền; (3) Không đang mang thai; (4) Không béo phì.

1.2. Khả năng người nhiễm COVID-19 tự chăm sóc 

 - Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo,  
vệ sinh… 

 - Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi 
có tình trạng cấp cứu: có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên 
lạc như điện thoại, máy tính...

 - Trường hợp không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người 
chăm sóc đáp ứng 2 tiêu chí trên.
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1.3. Điều kiện nhà ở

 - Nhà ở riêng lẻ; căn hộ trong khu 
tập thể, khu chung cư. 

 - Trước cửa nhà có biển cảnh 
báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM 
CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19”. 

 - Có thùng màu vàng đựng 
chất thải lây nhiễm có dán nhãn 
“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA  
SARS-CoV-2” để đựng trang phục 
phòng hộ cá nhân của nhân viên y 
tế thải bỏ.

 - Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly.

 - Phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt 
chung của gia đình đủ các yêu cầu sau:

• Nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà 
phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, 
cặp nhiệt độ.

• 02 thùng đựng chất thải: thùng dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ 
CHỨA SARS-CoV-2” có nắp đậy, mở bằng đạp chân, lót túi màu vàng 
để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng; và thùng 
đựng chất thải sinh hoạt có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh  
hoạt khác.

• Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng; đảm 
bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ.

• Có máy giặt hoặc xô, chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt.

• Có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 02 xô và dung dịch khử khuẩn hoặc chất 
tẩy rửa thông thường để người cách ly tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng. 
Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hằng ngày. 
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CHƯƠNG 4

ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 NHẬP VIỆN

Đồng Phú Khiêm 
Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Phương Mai
Nguyễn Lân Hiếu

I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ CHUNG

1. LỰA CHỌN CÁC LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ CẦN DỰA TRÊN GIAI ĐOẠN, 
MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH 

Trong giai đoạn sớm khi vi rút nhân chia (thường từ 1-10 ngày từ khi có 
triệu chứng), lựa chọn các liệu pháp điều trị có tác động ức chế vi rút. Sau 
khoảng thời gian này, liệu pháp ức chế vi rút ít hiệu quả.

Ở giai đoạn có rối loạn miễn dịch (thường từ ngày thứ 8 từ khi có triệu 
chứng; tuy nhiên, có trường hợp rối loạn miễn dịch xảy ra sớm hơn) các liệu 
pháp tác động vào miễn dịch như corticosteroid hay ức chế IL-6 là có lợi. 
Dùng các liệu pháp này trước khi có bằng chứng tổn thương phổi trên lâm 
sàng không những không có lợi mà còn có hại.

2. DÙNG SỚM CÁC LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ PHÙ HỢP ĐỂ NGĂN NGỪA 
CHUYỂN NẶNG

Dùng sớm corticosteroid ở giai đoạn có rối loạn miễn dịch; thêm các thuốc 
ức chế miễn dịch khác (Ví dụ: ức chế IL-6) hoặc tăng liều corticosteroid 
(pulse) nếu cần khi có dấu hiệu xấu đi trên lâm sàng. Biến chứng nguy hiểm 
thường gặp nhất trong COVID-19 là huyết khối động mạch phổi. Vì vậy cần 
dùng thuốc chống đông sớm và liều hợp lý để kiểm soát tình trạng tăng 
đông và ngăn ngừa biến chứng này.
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3. CÁ THỂ HÓA CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ CHO TỪNG TRƯỜNG HỢP

Nhận biết sớm các dấu hiệu nguy cơ (chưa tiêm vắc xin, người già có bệnh 
nền, phụ nữ có thai, suy giảm miễn dịch). Theo dõi sát diễn tiến bệnh của 
từng bệnh nhân, đặc biệt chú ý đến nhu cầu hỗ trợ hô hấp và các biến chứng 
khác (ví dụ: huyết khối, tràn khí, suy thận cấp, rối loạn đường huyết,...) để 
xử lý kịp thời.

II. TỔNG QUAN CÁC LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ COVID-19

Các liệu pháp điều trị COVID-19 được chia thành hai nhóm gồm các liệu 
pháp điều trị đặc hiệu và các liệu pháp điều trị hỗ trợ. 

(Xem thêm CHƯƠNG 7: THUỐC VÀ CHẾ PHẨM ĐIỀU TRỊ COVID-19)

1. CÁC LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐẶC HIỆU

Là các liệu pháp điều trị nhằm ức chế sự xâm nhập, sao chép và hoạt động 
của vi rút để hạn chế khả năng gây bệnh nặng của vi rút hoặc các liệu pháp 
tác động ngăn ngừa, cải thiện tình trạng bệnh nặng theo cơ chế bệnh sinh. 

1.1. Các liệu pháp ức chế vi rút

a. Thuốc kháng vi rút

Trong vòng 10 ngày từ khi khởi phát triệu chứng: đây là giai đoạn vi rút hoạt 
động, tải lượng vi rút thường còn cao. Cho đến nay đã có nhiều bằng chứng 
khoa học cho thấy việc sử dụng các liệu pháp có tác dụng ức chế vi rút ở 
giai đoạn này có thể làm giảm nguy cơ tiến triển nặng ở nhóm những bệnh 
nhân có nguy cơ, vì vậy liệu pháp ức chế vi rút đã được Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) và nhiều hiệp hội y khoa trên thế giới khuyến cáo nên dùng cho 
bệnh nhân trong giai đoạn này.

REMDESIVIR

Remdesivir là tiền chất nucleotide adenosine được chuyển hóa thành  
nucleoside triphosphate cạnh tranh với ATP dẫn đến kết thúc sớm quá trình 
sao chép RNA của vi rút. Remdesivir triphosphate cũng có thể ức chế sự 
tổng hợp RNA của vi rút thông qua sự kết hợp vào khuôn mẫu RNA của vi 
rút. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng remdesivir có hiệu quả trong việc rút ngắn 
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CHƯƠNG 5 

ĐIỀU TRỊ COVID-19 Ở TRẺ EM

Lê Nhật Cường
Nguyễn Lân Hiếu

Biểu hiện của COVID-19 ở trẻ em thường nhẹ hơn người lớn, tuy nhiên 
có một số trường hợp bệnh diễn biến với mức độ nghiêm trọng. Tháng 4 
năm 2020, tại Anh đã ghi nhận một trẻ mắc COVID-19 có biểu hiện bệnh 
tương tự với bệnh Kawasaki không điển hình hoặc sốc độc tố (toxic shock  
syndrome), kể từ đó đã có thêm nhiều trẻ em mắc COVID-19 với biểu hiện 
bệnh tương tự được báo cáo ở các nước khác trên thế giới. Hiện tượng này 
có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng trong bài viết này chúng tôi thống nhất 
tên gọi là Hội chứng viêm hệ thống liên quan đến nhiễm COVID-19 ở trẻ 
em (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children - MIS-C), và sau đây 
gọi tắt là MIS-C.

Biểu hiện của COVID-19 ở trẻ em thường nhẹ hơn người lớn và tử vong ở trẻ 
em nhiễm SARS-CoV-2 khá hiếm gặp. Tuy nhiên ở trẻ em có một số bệnh 
lý kèm theo thường là yếu tố nguy cơ bệnh diễn biến nặng như: bệnh phổi 
mạn, tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch, bệnh thận mạn, hồng cầu hình liềm, 
bất thường gen, béo phì, đái tháo đường. Điều trị COVID-19 ở trẻ em cơ bản 
giống với người lớn và các khuyến cáo điều trị ở trẻ em phần lớn được ngoại 
suy từ người lớn. Tuy nhiên, trong vấn đề điều trị có một số điểm khác biệt 
cần lưu ý.
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I. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ

1. YẾU TỐ NGUY CƠ BỆNH DIỄN BIẾN NẶNG Ở TRẺ MẮC COVID-19

Trẻ em có các bệnh mạn tính như: tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn, bệnh hồng 
cầu hình liềm, béo phì, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, bệnh thận mạn, 
động kinh, bất thường gen là đối tượng nguy cơ diễn biến nặng khi nhiễm 
SARS-CoV-2.

TIÊU CHÍ CẬN LÂM SÀNG

Nhẹ

 - Viêm đường hô hấp 
trên hoặc dưới
 - Không khó thở
 - Không yêu cầu thở oxy

 - Không cần
 - Nếu nhập viện, bệnh nhân có 

nguy cơ: xét nghiệm như mức độ 
trung bình

Trung 
bình

 - Viêm phổi: tổn thương 
thâm nhiễm trên Xquang

 - Khó thở mức độ nhẹ 
hoặc trung bình

 - Không suy hô hấp 
(SpO2 ≥ 94% với thở khí 
trời)

 - Cân nhắc theo dõi SpO2 và ECG 
liên tục
 - Cấy máu trước khi dùng kháng 

sinh
 - Công thức máu
 - Đông máu: APTT, PT,  

fibrinogen, D-dimer
 - AST, ALT, albumin, protein toàn 

phần, bilirubin, GGT
 - Ure, creatinine, điện giải đồ
 - Ferritin, LDH, CRP, máu lắng
 - Cân nhắc định lượng Interleukin

Nặng

 - Viêm phổi: tổn thương 
thâm nhiễm trên Xquang
 - Suy hô hấp: khó 

thở mức độ nặng cần  
thở oxy

 - Các xét nghiệm như mức độ 
trung bình
 - ECG 12 chuyển đạo đánh giá: 

QTc, ST-T
 - Men tim: troponin I/T, NT-proBNP
 - Không nên chụp CT phổi hoặc soi 

rửa phế quản một cách thường quy

Bảng 5.1. Phân loại mức độ bệnh và xét nghiệm cận lâm sàng
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CHƯƠNG 6

ĐIỀU TRỊ COVID-19 Ở PHỤ NỮ MANG THAI

Vũ Thanh Vân
Tăng Văn Dũng

I. ĐẠI CƯƠNG

1. LÂY TRUYỀN SARS-COV-2 TỪ MẸ SANG CON

Đối với phụ nữ mang thai, cho đến thời điểm hiện nay, nhiều nghiên cứu cho 
thấy khả năng lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 qua bánh rau trong quá trình 
mang thai là rất thấp. Các nghiên cứu từ Trung Quốc, Mỹ cho thấy phần 
lớn các mẫu xét nghiệm nước ối, máu cuống rốn, rau thai, dịch âm đạo và 
sữa mẹ của phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 cho kết quả âm tính với  
vi rút SARS-CoV-2; đồng thời hầu hết kết quả xét nghiệm dịch mũi/họng hầu 
được lấy ngay sau sinh ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm COVID-19 cũng cho kết 
quả âm tính với vi rút này. Đường lây truyền qua giọt bắn được cho là đường 
lây truyền chính khi trẻ tiếp xúc với người chăm sóc nhiễm SARS-CoV-2. 

 - Lây truyền trong tử cung: sự lây truyền trong tử cung chủ yếu theo 
đường máu (nhiễm trùng toàn thân) khiến mầm bệnh tiếp cận rau thai. 
Tỷ lệ nhiễm vi rút trong máu ở bệnh nhân COVID-19 có vẻ thấp (khoảng 
1% nhưng cao hơn ở bệnh nặng) và thoáng qua, cho thấy hiện tượng lây 
truyền trong tử cung sẽ không phổ biến. Hầu hết các rau thai được nghiên 
cứu cho đến nay không có bằng chứng về sự lây nhiễm, nhưng vi rút đã 
được xác định trong một số ít trường hợp, nhất là các trường hợp bà mẹ 
bị viêm phổi do SARS-CoV-2 tại thời điểm sinh con và có tải lượng vi rút 
cao. Sự xâm nhập của SARS-CoV-2 được cho là phụ thuộc vào thụ thể  
enzyme chuyển đổi angiotensin 2 (ACE-2) và protease serine xuyên màng 
2 (TMPRSS2), chúng cùng có biểu hiện ở rau thai. Điều này có thể giải 
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thích cho sự xuất hiện không thường xuyên của nhiễm trùng SARS-CoV-2 
qua rau thai và lây truyền cho thai nhi. Tuy nhiên, SARS-CoV-2 (hoặc IgM 
của mẹ) có thể đến được thai nhi do tổn thương thiếu máu cục bộ đối với 
rau thai làm tổn thương hàng rào rau thai mà không cần nhiễm trùng tế 
bào rau thai. ACE-2 và TMPRSS2 cũng được tìm thấy trong phổi và các 
mô khác của thai nhi. Vì vậy, nếu vi rút đến được bào thai, thai nhi sẽ bị 
lây nhiễm.

 - Lây truyền qua đường sinh sản: SARS-CoV-2 được phát hiện trong tăm 
bông âm đạo của một số ít phụ nữ mang thai. SARS-CoV-2 RNA thường 
xuất hiện trong phân của những người bị nhiễm bệnh. Nhiễm khuẩn phân 
ở ống âm đạo/ âm hộ trong quá trình chuyển dạ, về mặt lý thuyết, có khả 
năng cho phép vi rút lây truyền vào vùng mũi, họng trẻ sơ sinh. Tuy nhiên 
tác dụng ngừa lây nhiễm của mổ lấy thai chưa được chứng minh. Không 
có bằng chứng gia tăng tỷ lệ lây nhiễm cho trẻ sơ sinh trong quá trình kẹp 
cắt dây rốn muộn, bởi vậy khuyến cáo tiếp tục thực hành lâm sàng vì các 
lợi ích của kỹ thuật này.

 - Lây truyền sau sinh: sự lây truyền sau sinh ở trẻ sơ sinh hầu hết là 
do tiếp xúc với người mẹ hoặc người chăm sóc bị nhiễm SARS-CoV-2. 
Mặc dù, vi rút đã được phát hiện trong sữa mẹ bằng xét nghiệm RT-PCR 
nhưng đến nay chưa phát hiện được vi rút có khả năng sao chép. Các  
immunoglobulin miễn dịch IgG, IgM, IgA đặc hiệu SARS-CoV-2 được tìm 
thấy trong sữa mẹ, tuy nhiên bằng chứng về khả năng bảo vệ chống lại 
SARS-CoV-2 ở trẻ sơ sinh bú mẹ chưa rõ ràng.

2. THAY ĐỔI SINH LÝ, GIẢI PHẪU Ở PHỤ NỮ MANG THAI

Những thay đổi về tuần hoàn, hô hấp, tiết niệu liên quan trực tiếp đến điều 
trị sản phụ nhiễm COVID-19. 

2.1. Thay đổi trong hệ tuần hoàn

a. Máu

 - Khi không có thai, nước chiếm khoảng 72% trọng lượng cơ thể, trong số 
này khoảng 5% ở trong mạch máu, khoảng 70% ở trong nội bào và dịch 
kẽ chiếm khoảng 25%.
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CHƯƠNG 7 

THUỐC VÀ CHẾ PHẨM ĐIỀU TRỊ COVID-19

Nguyễn Lân Hiếu
Nguyễn Trang Thúy

Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Phương Mai

Vũ Việt Hà

Trong chương này chúng tôi sẽ trình bày các thuốc điều trị COVID-19 trên 
khía cạnh dược lâm sàng, ở các nhóm bệnh nhân người lớn, trẻ em và phụ 
nữ có thai. Trong đó sử dụng khuyến cáo và tài liệu cập nhật hiện nay, tuy 
nhiên do COVID-19 là bệnh mới xuất hiện và các khuyến cáo sẽ liên tục 
thay đổi theo các nghiên cứu lâm sàng. Bên cạnh đó, một số thuốc đã bị 
thu hồi chỉ định trên bệnh nhân COVID-19, một số thuốc khác có tính triển 
vọng cao... cũng được đề cập để độc giả có thêm góc nhìn khách quan, đa 
chiều và cập nhật.

Một lưu ý nữa, các khuyến cáo trong chương này được đưa ra dựa trên 
bằng chứng nghiên cứu khoa học và ý kiến của chuyên gia theo tài liệu 
“COVID treatment guideline” - “Hướng dẫn Điều trị COVID-19” của National 
Institute of Health (NIH) bản cập nhật đến tháng 12/2021 và một số khuyến 
cáo khác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), NICE (Anh),... Các khuyến cáo 
được xếp hạng theo mức khuyến cáo và mức bằng chứng khoa học theo  
bảng sau:

MỨC KHUYẾN CÁO MỨC BẰNG CHỨNG

I:     Khuyến cáo
IIa: Nên được xem xét
IIb: Có thể được xem xét.
III:  Không khuyến cáo.

A: Một hay nhiều thử nghiệm đối chứng ngẫu 
nhiên (RCT) không có điểm hạn chế lớn.
B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên hoặc phân 
tích thống kê nhóm của các RCT. 
C: Ý kiến chuyên gia, các thử nghiệm không 
ngẫu nhiên hoặc nghiên cứu quan sát.
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1. THUỐC KHÁNG VI RÚT ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HOẶC ĐANG ĐƯỢC 
ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐIỀU TRỊ COVID-19

1.1. Tóm tắt khuyến cáo (NIH, 2021)

 - Remdesivir: là loại thuốc duy nhất được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm (FDA) phê duyệt để điều trị COVID-19. Các khuyến cáo về sử 
dụng thuốc kháng vi-rút để điều trị COVID-19 dựa trên dữ liệu đã nghiên 
cứu. Nhưng quyết định điều trị cuối cùng tuỳ thuộc vào bác sĩ lâm sàng 
và tình trạng bệnh nhân.

 - Ivermectin: không có đủ bằng chứng để khuyến cáo dùng hoặc không 
dùng Ivermectin để điều trị COVID-19. Cần thêm các kết quả thử nghiệm 
lâm sàng với thiết kế nghiên cứu chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc để đưa 
ra hướng dẫn cụ thể hơn, dựa trên bằng chứng về tác dụng của ivermectin 
trong điều trị COVID-19.

 - Nitazoxanide: khuyến cáo không nên dùng để điều trị COVID-19, ngoại 
trừ trong thử nghiệm lâm sàng (B-IIa).

 - Hydroxychloroquine hoặc chloroquine và/hoặc azithromycin: khuyến 
cáo không nên dùng để điều trị COVID-19 ở bệnh nhân mắc COVID-19 
nhập viện (A-I) và bệnh nhân mắc COVID-19 không nhập viện (A-IIa).

 - Lopinavir/ritonavir và các thuốc ức chế HIV protease khác: khuyến cáo 
không nên dùng để điều trị COVID-19 ở bệnh nhân nhập viện (A-I) và bệnh 
nhân không nhập viện (A-III).

1.2. Remdesivir

Cơ chế tác dụng

 - Remdesivir là tiền chất nucleotide của một chất tương tự adenosine. 
Remdesivir liên kết với RNA polymerase phụ thuộc RNA của vi rút và ức 
chế sự nhân lên của vi rút thông qua việc kết thúc sớm quá trình phiên 
mã RNA.

Dược lực học và dược động học

 - Liên kết với protein: 88% đến 93,6%.
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CHƯƠNG 8

HỒI SỨC HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN COVID-19

Hồ Hoàng Kim
Hoàng Bùi Hải

1. CÁC LIỆU PHÁP OXY TRONG ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP DO COVID-19

1.1. Chỉ định

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cũng như các hướng dẫn của các tổ chức 
quốc tế (như WHO) thì bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng cần phải được 
điều trị hỗ trợ oxy với các liệu pháp oxy ban đầu. Phân loại đó bao gồm các 
tiêu chí sau:

 - Sốt/nghi ngờ nhiễm trùng hô hấp.

 - Thở nhanh ≥ 30 lần/phút, khó thở nặng.

 - SpO2 < 93% khí trời; hay bất kì liệu pháp oxy nào.

 - Tổn thương phổi > 50% phế trường trong vòng 24-48 giờ.

Bên cạnh đó, liệu pháp oxy được sử dụng như biện pháp xuống thang trong 
quá trình cai máy thở xâm nhập và không xâm nhập.

Đối với hồi sức suy hô hấp do bệnh lý COVID-19 hầu như không có chống 
chỉ định như môi trường hồi sức thông thường. Sử dụng liệu pháp oxy 
không thích hợp bao gồm các tình huống sau:

 - Bệnh nhân thuộc nhóm trung bình.

 - Bệnh nhân hôn mê sâu (điểm Glasgow < 8 điểm).

 - Bệnh nhân suy hô hấp rất nặng kèm rối loạn huyết động có nguy cơ 
ngừng thở, ngừng tuần hoàn.
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1.2. Phân loại suy hô hấp

a. Phân loại theo mô bệnh học – cơ học hô hấp

Theo tác giả Gattinoni, đặc điểm lâm sàng, cơ học hô hấp hình ảnh học – 
mô bệnh học chia đặc điểm thành hai nhóm và có tác động đến chiến lược 
điều trị:

 - Type L (low): phổi mềm.

 - Type H (high): phổi cứng.

Chú ý về khái niệm: tổn thương phổi do chính bệnh nhân gây ra – P-SILI 
(Patient Self-Inflicted Lung Injury): khi phổi bị tổn thương và khả năng thở 
bệnh nhân còn mạnh thì việc gắng sức của bệnh nhân sẽ làm tổn thương 
phế nang trở nên trầm trọng hơn.

Bảng 8.1. Phân loại kiểu hình suy hô hấp theo mô bệnh học  
- cơ học hô hấp

ĐẶC ĐIỂM TYPE L TYPE H

Mô bệnh 
học

Huyết khối tiểu động mạch – 
mao mạch – tiểu tĩnh mạch: 
bất tương xứng thông khí/
tưới máu → giảm oxy máu.

Viêm xuất tiết dịch viêm vào 
phế nang, có thể có vi huyết 
khối vi mạch: ARDS kinh 
điển.
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CHƯƠNG 9 

HỒI SỨC TUẦN HOÀN Ở BỆNH NHÂN COVID-19

Hồ Hoàng Kim
Hoàng Bùi Hải

I. TIẾP CẬN VÀ HỒI SỨC BAN ĐẦU SỐC Ở BỆNH NHÂN COVID–19

1. ĐỊNH NGHĨA – CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

1.1. Định nghĩa sốc 

Theo đồng thuận hướng dẫn về quản lý điều trị về sốc của các chuyên 
gia hồi sức châu Âu 2014 thì: sốc là tình trạng suy sụp tuần hoàn cấp tính 
không đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng cho tế bào và 
mô toàn bộ cơ thể. Lâm sàng của sốc bao gồm hội chứng giảm tưới máu 
mô có hay không có tình trạng tụt huyết áp.

1.2. Tụt huyết áp

Các tình trạng sau được gọi là tụt huyết áp, bao gồm:

 - Huyết áp tâm thu ≤ 90 mmHg hoặc mức huyết áp giảm hơn 30% so với 
mức huyết áp bình thường ở nhóm bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

 - Huyết áp trung bình (MAP) < 65 mmHg.

 - Ngày nay, người ta còn chú ý đến mức huyết áp tâm trương < 50 mmHg 
có thể gợi ý tình trạng giảm trương lực mạch – kháng trở mạch hệ thống 
(trừ bệnh nhân có hở van động mạch chủ nặng).

1.3. Áp lực mạch (huyết áp hiệu số)

Áp lực mạch được tính bằng hiệu số giữa huyết áp tâm thu và huyết áp tâm 
trương. Giới hạn bình thường của áp lực mạch nằm trong khoảng 40–50 
mmHg. Theo lý thuyết bộ đôi thất – mạch, áp lực mạch phản ánh gián tiếp 
tình trạng thay đổi của cung lượng tim và trương lực mạch.
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Phân loại:

 - Áp lực mạch ≤ 20 mmHg: giảm.

 - Áp lực mạch ≥ 30 mmHg: không giảm.

Ý nghĩa:

 - Áp lực mạch giảm gợi ý sốc thuộc nhóm tăng kháng trở mạch ngoại 
biên và có cung lượng tim giảm: sốc tim, sốc tắc nghẽn (tắc động mạch 
phổi, ép tim...); sốc giảm thể tích (mất máu).

 - Áp lực mạch không giảm, hay dãn rộng – gợi ý sốc liệt mạch (giãn 
mạch), cung lượng tim bình thường hay tăng: sốc nhiễm khuẩn; sốc  
phản vệ.

1.4. Dấu hiệu giảm tưới máu mô

 - Tri giác: lơ mơ, đờ đẫn... rối loạn tri giác so với mức nền.

 - Thiểu niệu đến vô niệu: < 0,5 ml/kg/giờ.

 - Da nổi vân tím, thời gian lấp đầy mao mạch kéo dài > 3 giây.

Độ Mô tả

0 Không có.

1
To bằng đồng xu, mặt 

trước trung tâm đầu gối.

2
Không vượt quá bờ trên 

bánh chè.

3 Không vượt quá 1/2 đùi.

4 Không lan tới nếp bẹn.

5 Lan qua nếp bẹn.

Hình 9.1. Thang điểm đánh giá giảm tưới máu – da nổi vân tím
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CHƯƠNG 10

HỒI SỨC HUYẾT ĐỘNG  
Ở BỆNH NHÂN COVID-19

Nguyễn Anh Dũng
Phạm Thị Tuyết Dung

1. ĐẠI CƯƠNG

Hồi sức huyết động có một vai trò quan trọng trong quá trình điều trị bệnh 
nhân COVID-19 đặc biệt trên các bệnh nhân có biến chứng hội chứng suy 
hô hấp cấp tiến triển (ARDS). Một nghiên cứu trên 138 bệnh nhân nhập viện 
tại Vũ Hán - Trung Quốc các tác giả nhận thấy những bệnh nhân nhập đơn 
vị hồi sức (ICU) có tỷ lệ sốc cao hơn một cách có ý nghĩa so với các bệnh 
nhân không nhập ICU. Hiện nay có nhiều phương pháp theo dõi huyết động 
bao gồm các biện pháp không xâm lấn như đo áp lực tĩnh mạch trung tâm 
(CVP), đánh giá đường kính tĩnh mạch chủ dưới và biện pháp xâm lấn như 
đo PiCCO, đặt catheter Swan-Ganz. Lựa chọn liệu pháp thăm dò huyết động 
nào và xử trí sao cho cho phù hợp sẽ phụ thuộc vào điều kiện trang thiết bị 
của mỗi đơn vị ICU.

Nguyên lý cơ bản để tối ưu hoá huyết động là tập trung cải thiện cung cấp 
oxy cho các mô bằng cách khôi phục trở lại thể tích tuần hoàn thoả đáng, 
tái hồi lại tưới máu bằng cách tối ưu hoá cung lượng tim và áp lực động 
mạch hệ thống, đảm bảo khả năng vận chuyển oxy đầy đủ bằng cách cải 
thiện tối ưu nồng độ hemoglobin và độ bão hoà oxy của hemoglobin.

2. CƠ CHẾ RỐI LOẠN HUYẾT ĐỘNG TRONG COVID 19

Bệnh nhân COVID-19 có tình trạng huyết động không ổn định là do các 
nguyên nhân sau:

 - Viêm cơ tim do vi rút.

 - Tổn thương cơ tim do cytokine. 
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 - Giảm thể tích do sốt.

 - Tình trạng thiếu oxy, tụt huyết áp kéo dài gây ra tổn thương tế bào cơ tim.

 - Liệt mạch, suy thất phải.

 - Rối loạn nhịp tim do rối loạn điện giải như kali, Mg mà không được theo 
dõi kịp thời. 

 - Sốc nhiễm khuẩn.

 - Tắc động mạch phổi lớn.

Hình 10.1. Cơ chế rối loạn huyết động ở bệnh nhân COVID-19 

3. CÁC BIỆN PHÁP THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG 

3.1. Doppler qua thực quản

 - Đo cung lượng tim bằng Doppler qua thực quản dựa trên nguyên tắc đo 
tốc độ dòng máu qua động mạch chủ xuống. Kỹ thuật này đòi hỏi phải đặt 
một đầu thu phát sóng âm vào thực quản và xoay đầu dò để thu được tín 
hiệu tốt nhất. Tốc độ dòng máu sẽ được đo dựa trên các thay đổi tần số 
của sóng âm phản hồi. Thể tích tống máu (SV) ước tính từ lấy đạo hàm 
của tích phân tốc độ thời gian nhân với diện tích mặt cắt ngang của động 
mạch chủ. Sau khi tính được thể tích tống máu (SV), cung lượng tim (CO) 
được xác định bằng công thức:

Cung lượng tim (CO) = Tần số tim x Thể tích tống máu (SV)



CHƯƠNG 11: RỐI LOẠN CÂN BẰNG NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ THĂNG BẰNG KIỀM TOAN 387

CHƯƠNG 11 

RỐI LOẠN CÂN BẰNG NƯỚC ĐIỆN GIẢI  
VÀ THĂNG BẰNG KIỀM TOAN

Nguyễn Văn Huy
Hoàng Bùi Hải

I. SINH LÝ CÂN BẰNG NƯỚC

Trong điều kiện sinh lý, natri chủ yếu ở dịch ngoại bào và có vai trò chính 
quyết định áp lực thẩm thấu hiệu dụng của dịch ngoại bào. Khi áp lực thẩm 
thấu hiệu dụng dịch ngoại bào thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi phân bố 
nước trong cơ thể. Nước trong cơ thể được phân bố ở dịch nội bào, dịch 
khoảng kẽ, dịch lòng mạch và một phần rất ít ở các khoang ảo. Áp lực thẩm 
thấu hiệu dụng dịch ngoại bào tăng sẽ làm nước di chuyển từ nội bào ra 
ngoại bào. Ngược lại, nước sẽ di chuyển vào nội bào.
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Nồng độ natri huyết thanh được duy trì bởi 4 yếu tố: (1) lượng nước đưa vào, 
(2) cơ chế khát nước, (3) arginine vasopressin (AVP, hay antidiuretic hor-
mone - ADH) của tuyến yên, và (4) thận - đáp ứng thay đổi cô đặc nước tiểu 
với vasopressin. Tăng áp lực thẩm thấu huyết thanh ở mức 290-295 mOsm/
kg sẽ kích thích trung tâm khát ở vùng dưới đồi (hypothalamus). Nếu hoạt 
động thần kinh của trung tâm khát tốt sẽ kích thích cảm giác khát và người 
đó sẽ uống nước để giảm áp lực thẩm thấu về bình thường. Đáp ứng bình 
thường với lượng nước uống vào (thường nhược trương) là bài tiết nước tiểu 
ở trạng thái hòa loãng tối đa (áp lực thẩm thấu nước tiểu < 100 mOsm/kg). 
Khởi đầu bằng nhận cảm tình trạng nhược trương huyết thanh bởi các tế 
bào vùng hạ đồi. Sau đó, các nhân vùng hạ đồi giảm bài tiết ADH và nồng 
độ ADH trong máu giảm xuống. ADH thấp làm giảm các kênh nước ở ống 
góp của thận và giảm tái hấp thu nước. Do đó nước tiểu thải ra giảm cô đặc.

Một điểm quan trọng nữa là áp lực thẩm thấu huyết thanh không phải là 
yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến nồng độ ADH (hay AVP). Tụt huyết áp là yếu 
tố kích thích tiết ADH mạnh mẽ. Đáp ứng với các receptor áp lực này là cơ 
chế quan trọng để bảo vệ trong tình huống bị giảm thể tích. Thậm chí, tác 
dụng khi kích thích receptor áp lực còn mạnh hơn tác dụng của áp lực thẩm 

Hình 11.1. Sinh lý phân bố nước trong cơ thể.
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CHƯƠNG 12 

RỐI LOẠN ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN 
COVID-19

Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Đình Đức

Nguyễn Phương Mai
Hoàng Bùi Hải

1. TOAN CETON ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (ĐTĐ) VÀ TÌNH TRẠNG TĂNG ÁP 
LỰC THẨM THẤU DO TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT

Có nhiều báo cáo ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tăng tỷ lệ tử vong khi có đái 
tháo đường kèm theo. Tại Trung Quốc, tỷ lệ tử vong ở nhóm đái tháo đường 
(chủ yếu là ĐTĐ type 2) là 7,3% (trong khi tỷ lệ tử vong chung là 2,3%). Tại 
Mỹ, ghi nhận nhiều bệnh nhân COVID-19 có đái tháo đường và/hoặc tăng 
đường huyết không kiểm soát, có báo cáo thống kê được 451/1122 (40,1%) 
bệnh nhân nhập viện. Tỷ lệ tử vong ở nhóm có đái tháo đường và/hoặc 
tăng đường huyết không kiểm soát lên đến 28,8%. Mắc COVID-19 là yếu tố 
khởi phát các rối loạn chuyển hóa nặng ở các bệnh nhân đái tháo đường, 
bao gồm nhiễm toan ceton đái tháo đường và tăng áp lực thẩm thấu máu 
do tăng đường huyết. Mặt khác thuốc sử dụng trong điều trị COVID như  
corticoid toàn thân và thuốc kháng vi rút có thể làm tăng đường máu. 
Những bệnh nhân COVID-19 có ĐTĐ và dùng nhóm thuốc SGLT2 có nguy 
cơ toan ceton cao hơn, do đó cần ngừng thuốc này khi nhập viện.

Định nghĩa: Toan ceton đái tháo đường (diabetic ketoacidosis – DKA) và 
tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu do tăng đường huyết (hyperglycemic 
hyperosmolar state – HHS, còn có tên gọi khác là hôn mê tăng áp lực thẩm 
thấu máu) là hai tình trạng tăng đường huyết cấp cứu ở bệnh nhân đái tháo 
đường, khi tình trạng tăng đường huyết bị mất bù. 
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Bệnh nhân DKA có tình trạng thiếu insulin và tăng các hormon tăng đường 
huyết dẫn tới các bất thường chuyển hóa lipid và carbohydrate gây ra hậu 
quả tăng đường huyết và tạo các thể ceton trong máu. Tiêu chuẩn chẩn 
đoán DKA bao gồm đường huyết > 13,9 mmol/L, pH < 7,30, HCO3 < 18 
mEq/L, khoảng trống anion (Anion Gap) > 10mEq/L và có ceton dương tính.

Bệnh nhân HHS có tình trạng thiếu insulin tương đối, vẫn còn đủ lượng 
insulin để ngăn chặn quá trình thủy phân acid béo (lipolysis) và quá trình 
tân tạo các thể ceton (ketogenesis). Ở DKA, các quá trình này sản sinh ra 
các thể ceton và giảm pH máu dẫn tới triệu chứng buồn nôn và thay đổi ý 
thức. Ở HHS, không có các triệu chứng đó mà có các dấu hiệu rõ rệt của 
tăng đường huyết, mất nước và tăng áp lực thẩm thấu (ALTT). Tiêu chuẩn 
chẩn đoán HHS bao gồm: đường huyết > 33,3 mmo/L, pH > 7,30, HCO3  
> 18 mEq/L, ceton âm tính hoặc ít, áp lực thẩm thấu máu > 320 mOsm/kg.

1.1. Sinh lý bệnh

Toan ceton đái tháo đường (DKA) là hậu quả của thiếu insulin và tăng 
các hormon tăng đường huyết (glucagon, hormone tăng trưởng - GH,  
cortisol, và các catecholamine). Khi không có insulin tới gan, mô mỡ và cơ 
vân sẽ không sử dụng được glucose và cơ thể nhận cảm tình trạng thiếu 
glucose. Và dẫn đến tăng tân tạo glucose và tăng ly giải glycogen làm trầm 
trọng thêm tình trạng tăng glucose. Phối hợp giữa thiếu insulin và tăng các  
hormon tăng đường huyết làm tăng thủy phân chất béo và giải phóng các 
acid béo tự do (FFA). Các acid béo tự do được oxy hóa tại gan tạo các thể 
ceton (acetoacetate và β-hydroxybutyrate). Các thể ceton là các acid yếu 
và làm giảm các bicarbonat của cơ thể, dẫn tới toan chuyển hóa. 
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CHƯƠNG 13 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ HỒI SỨC KHÁC: TỔN THƯƠNG 
THẬN CẤP, TỔN THƯƠNG GAN, VIÊM CƠ TIM

Hoàng Bùi Hải
Đặng Trung Anh

Vũ Việt Hà

1.  TỔN THƯƠNG THẬN CẤP 

Bệnh nhân COVID-19 có thể xuất hiện tổn thương thận cấp (AKI) trong quá 
trình diễn biến bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện có AKI khoảng 17%, và 
khoảng 5% số bệnh nhân cần điều trị thay thế thận (RRT). 

1.1. Đánh giá AKI ở bệnh nhân nhập viện 

Ở những bệnh nhân COVID-19 xuất hiện tổn thương thận cấp (AKI), cần 
tối ưu hóa thể tích tuần hoàn để loại trừ và điều trị tổn thương trước thận 
(chức năng) đồng thời tránh quá tải thể tích máu, có thể làm nặng thêm 
tình trạng hô hấp của bệnh nhân. Việc đánh giá các căn nguyên khác của 
AKI nên được thực hiện theo cách tương tự như những bệnh nhân bị bệnh 
nặng khác xuất hiện AKI. Ví dụ, xét nghiệm điện giải niệu, cặn nước tiểu nên 
được thực hiện, nếu thích hợp, vì các mẫu nước tiểu không được coi là có 
khả năng lây nhiễm cao.

1.2. Quản lý AKI ở bệnh nhân nhập viện

a. Bệnh nhân AKI chưa cần lọc máu — Bệnh nhân bị AKI không cần lọc máu 
nên hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Khám lâm sàng và đánh giá bằng 
siêu âm nên được phối hợp để giảm thiểu tiếp xúc khi có thể.

b. Bệnh nhân AKI cần lọc máu 

Các chỉ định điều trị thay thế thận (Renal replacement therapy - RRT) cho 
AKI vẫn giữ nguyên cho bệnh nhân COVID-19 như trong bất kỳ bệnh nhân 
nặng nào khác. Những thay đổi trong quản lý RRT được thực hiện trong đợt 
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bùng phát COVID-19, đặc biệt trong trường hợp xuất hiện nhiều bệnh nhân 
nặng, bao gồm những điều sau:

 - Bệnh nhân COVID-19 và AKI cần RRT nên được chuyển vào khu lọc 
máu được thiết kế riêng, hoặc ICU, cho phép lọc máu đồng thời cho nhiều  
bệnh nhân.

 - Nếu có thể, bệnh nhân COVID-19 không phải điều trị tích cực nhưng 
xuất hiện AKI cần RRT nên được lọc máu trong phòng cách ly của họ thay 
vì chuyển đến đơn vị lọc máu nội trú.

 - Liệu pháp thay thế thận liên tục (CRRT) vẫn được ưu tiên ở những bệnh 
nhân điều trị tích cực xuất hiện AKI. Ngay cả những bệnh nhân ổn định 
về huyết động và có thể chịu được chạy thận nhân tạo ngắt quãng (IHD), 
CRRT hoặc liệu pháp thay thế thận ngắt quãng kéo dài (PIRRT; còn gọi là 
lọc máu kéo dài hiệu quả thấp hoặc SLED) nên được thực hiện thay thế, 
tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của máy và nhân viên, do giảm được số 
lượng điều dưỡng vận hành CRRT hoặc PIRRT so với IHD. 

 - Máy CRRT có thể được đặt bên trong phòng cách ly theo quy trình thực 
hành tiêu chuẩn hoặc bên ngoài phòng với việc sử dụng dây nối dài. Đặt 
máy bên ngoài phòng sẽ giảm thiểu nhu cầu vào lại nhiều lần để khắc 
phục sự cố và quản lý máy, do đó giảm lãng phí đồ bảo hộ cá nhân.  
Tuy nhiên, dây nối dài là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Ngoài ra, việc 
sử dụng dây nối dài yêu cầu các kết nối đường dây bổ sung và làm tăng 
khả năng đường dây bị ngắt kết nối. Dây nối dài cũng làm giảm độ nhạy 
của cảnh báo áp suất để phát hiện sự ngắt kết nối của các đường tĩnh 
mạch và có khả năng làm tăng nguy cơ đông máu do chiều dài đường 
dây dài hơn.

 - Nếu công suất CRRT tại cơ sở bị quá tải, máy CRRT có thể được dùng 
theo các đợt điều trị ngắt quãng kéo dài (ví dụ: 10 giờ thay vì liên tục) với 
tốc độ dòng máu cao hơn (ví dụ: 40 đến 50 mL/kg/giờ). Ngoài ra, máy có 
thể được luân chuyển giữa các bệnh nhân sau mỗi 24 giờ hoặc bất cứ khi 
nào tắc quả, để giảm thiểu việc sử dụng bộ lọc mới. Điều này sẽ cho phép 
máy CRRT sẵn có sớm hơn để chăm sóc một bệnh nhân khác sau khi làm 
sạch thiết bị đầu cuối.



CHƯƠNG 14: CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY XÂM NHẬP VÀ QUẢN LÝ BỆNH NHÂN... 461

CHƯƠNG 14 

CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY XÂM NHẬP VÀ QUẢN 
LÝ BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG QUÁ TRÌNH 
THỞ MÁY

Nguyễn Anh Dũng
Phạm Thị Tuyết Dung

Hoàng Bùi Hải

I. CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY XÂM NHẬP Ở BỆNH NHÂN NHIỄM 
COVID-19 BIẾN CHỨNG ARDS

1. GIỚI THIỆU

Tỷ lệ tử vong trên những bệnh nhân COVID-19 đặc biệt cao ở các bệnh nhân 
điều trị tại các đơn vị chăm sóc tích cực nhất là những bệnh nhân cần thở 
máy do biến chứng hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (Acute respiratory 
distress syndrome - ARDS). Trong một phân tích tổng hợp gần đây trên 69 
nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong trên những bệnh nhân cần thông khí nhân 
tạo là 45%. Vì vậy, một chiến lược thở máy phù hợp với tổn thương phổi do 
COVID-19 gây ra là cần thiết trong quá trình điều trị những bệnh nhân này.

Khi vi rút xâm nhập vào cơ thể gây tổn thương phổi qua các giai đoạn 
 như sau:

 - Giai đoạn 1: Vi rút xâm nhập vào đường hô hấp, tấn công tế bào phổi 
loại 2 làm ảnh hưởng đến sản xuất surfactant. Vi rút bám vào và bắt 
chước receptor ACE2 trong phế nang, xâm nhập vào tế bào.

 - Giai đoạn 2: Trong tế bào, các protein nhỏ của vi rút trong lưới nội chất 
được sắp xếp và vận chuyển đến bộ máy golgi nơi vi rút được đóng gói và 
đưa ra khỏi tế bào tạo thành thế hệ vi rút mới. 

 - Giai đoạn 3: Trong quá trình nhân lên vi rút làm tổn thương các phế 
nang dẫn đến giải phóng các cytokine viêm như interferon, interleukin 6.
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 - Giai đoạn 4: Đại thực bào phế nang phát hiện tổn thương tế bào và giải 
phóng IL-6, IL-1, IL-8, TNF, chemokine. 

 - Giai đoạn 5: TNF, IL-6, IL-8 làm tăng tính thấm thành mạch, làm rò rỉ dịch 
ở khoảng kẽ, phế nang, nhu mô phổi.

2. HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN 

Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) là biến chứng phổ biến nhất 
của COVID-19 nặng. Nó là một hội chứng lâm sàng đặc trưng bởi tình trạng 
suy hô hấp nghiêm trọng, giảm oxy máu và phù phổi không do nguyên nhân 
tim mạch.

2.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán 

Theo định nghĩa Berlin về ARDS đã được công bố vào năm 2012.

Bảng 14.1. Định nghĩa Berlin về hội chứng suy hô hấp cấp ARDS

Thời gian

Các triệu chứng hô hấp xuất hiện trong vòng một 
tuần sau một tác động lâm sàng được biết hoặc 
trong một tuần bệnh nhân xuất hiện thêm các triệu 
chứng hô hấp mới hoặc triệu chứng hô hấp tiến triển 
trầm trọng hơn.

Hình ảnh phổi 
(Xquang hoặc cắt 

lớp vi tính)

Đám mờ hai bên phổi không thể giải thích đầy đủ do 
tràn dịch, xẹp phổi hay khối u trong phổi.

Nguồn gốc phù  
phế nang

Suy hô hấp không thể giải thích đầy đủ là do suy tim 
hay quá tải dịch.

Phân loại mức độ 
nặng ARDS

Nhẹ
200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg với 
PEEP hoặc CPAP ≥ 5 cmH2O.

Trung 
bình

100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg với 
PEEP hoặc CPAP ≥ 5 cmH20

Nặng
PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg với PEEP hoặc 
CPAP ≥ 5 cmH20.

Chú thích: ARDS: hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển; PEEP: áp lực dương 
cuối thì thở ra; CPAP: thông khí áp lực dương liên tục.
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CHƯƠNG 15 

SẢNG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 HỒI SỨC

Hồ Hoàng Kim
Nguyễn Văn Phi

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI SẢNG

1.1. Định nghĩa

Theo Hiệp hội Tâm thần học Mỹ - DSM 5, thì sảng được mô tả là một rối loạn 
về sự thức tỉnh và nhận thức, tình trạng này phát triển trong một khoảng thời 
gian (vài giờ hoặc vài ngày) và có xu hướng dao động trong ngày. Đặc biệt, 
chẩn đoán sảng đòi hỏi phải có bốn đặc điểm sau: 

 - Rối loạn sự thức tỉnh, giảm khả năng nhận biết môi trường xung quanh 
và suy giảm khả năng định hướng, tập trung, duy trì và chuyển sự chú ý.

 - Thay đổi nhận thức (như suy giảm khả năng ghi nhớ, rối loạn định 
hướng, hay rối loạn ngôn ngữ) hay phát triển các rối loạn tri giác (hoang 
tưởng, ảo giác) so với chức năng tâm thần trước đó.

 - Các rối loạn xuất hiện trong một khoảng thời gian (thường là vài giờ đến 
vài ngày) và có xu hướng dao động.

 - Có bằng chứng được khẳng định qua bệnh sử, thăm khám lâm sàng 
hoặc các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy các rối loạn trên gây 
ra trực tiếp bởi một bệnh lý y khoa.

1.2. Phân loại

Sảng được phân thành ba loại:

 - Sảng tăng động: bệnh nhân sảng kèm theo triệu chứng kích động, hung 
hăng, thuật ngữ chuyên ngành gọi là “hyperactive delirium”.



CHƯƠNG 15: SẢNG Ở BỆNH NHÂN COVID-19 HỒI SỨC 491

 - Sảng giảm động: bệnh nhân sảng kèm theo triệu chứng thờ ơ, không 
tiếp xúc hay ít tiếp xúc với môi trường xung quanh, thuật ngữ chuyên 
ngành gọi là “hypoactive delirium”.

 - Sảng hỗn hợp: bệnh nhân có triệu chứng sảng với trạng thái dao động 
khi thì kích động khi thì thờ ơ vô cảm.

Bên cạnh đó, sảng còn được phân loại khác theo mối liên quan lâm sàng:

 - Sảng liên quan đến giảm oxy máu: xảy ra trên bệnh nhân đang choáng, 
suy hô hấp giảm oxy máu.

 - Sảng liên quan đến sepsis: xuất hiện trên bệnh nhân sepsis. 

 - Sảng liên quan đến sử dụng thuốc gây an dịu: xảy ra trên bệnh nhân sử 
dụng thuốc gây an dịu – giảm đau không thích hợp. Chú ý, trong phân loại 
này có nhóm bệnh nhân “sảng do thuốc gây an dịu đảo ngược nhanh” – 
ngưng sảng sau 2 giờ ngưng hẳn benzodiazepin.

 - Sảng liên quan đến chuyển hóa: bệnh nhân suy gan, thận, toan chuyển 
hóa… xuất hiện trạng thái sảng.

 - Sảng dưới lâm sàng: bệnh nhân có 1–2 tiêu chuẩn chẩn đoán sảng.

2. DỊCH TỄ HỌC SẢNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Các báo cáo đầu tiên từ Vũ Hán, Trung Quốc, cho biết chỉ 7,5% bệnh nhân 
có bất kỳ ghi nhận nào về “suy giảm ý thức”. Tỷ lệ sảng khác nhau cơ bản 
tùy thuộc vào bối cảnh và dân số nghiên cứu, với tỷ lệ cao nhất ở những 
bệnh nhân nhập viện ICU. Tỷ lệ, thời gian và mức độ nghiêm trọng của 
sảng ICU đã được báo cáo trong năm nghiên cứu lớn sử dụng các công 
cụ đã được kiểm chứng để đánh giá sảng. Tỷ lệ sảng dao động từ 45%  
đến 84%.
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CHƯƠNG 16: 

THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH Ở 
BỆNH NHÂN COVID-19

Hoàng Bùi Hải
Bùi Thị Hoa

Đỗ Giang Phúc
Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Văn Hiếu

1. TÌNH TRẠNG TĂNG ĐÔNG TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19

Các bệnh nhân mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) có đặc điểm nổi bật là bất thường phức tạp 
về tình trạng đông máu, cụ thể là tình trạng tăng đông với “vi huyết khối”. 
Cơ chế của tình trạng tăng đông này chưa được làm rõ nhưng có thể nhận 
thấy cả ba tình trạng cấu thành huyết khối ở tam giác Virchow đều hiện hiện 
đầy đủ.

Hình 16.1. Tam giác Virchow
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Tổn thương nội mạch 

Có bằng chứng về sự xâm nhập trực tiếp vào các tế bào nội mô bởi  
SARS-CoV-2 gây hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, có khả năng dẫn 
đến tổn thương tế bào. Một số chuyên gia đã công nhận rằng tổn thương 
nội mô, viêm vi mạch, xuất huyết nội mô và/hoặc viêm nội mô đóng vai trò 
trung tâm trong cơ chế bệnh sinh của hội chứng suy hô hấp cấp và suy cơ 
quan ở những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 nặng. 

Hình 16.2. Cơ chế tổn thương nội mạch và hình thành huyết khối ở bệnh 
nhân nhiễm SARS-CoV-2 (Nguồn: Nature, 2021)

Quá trình xâm nhập của vi rút SARS-CoV-2 vào tế bào vật chủ bắt đầu từ 
việc gắn kết của vi rút với thụ thể ACE-2 – thụ thể có mặt không chỉ ở 
tế bào phế nang type II ở phổi mà còn có nhiều ở bề mặt nội mô tế bào 
tim, thận, ruột... Sau khi nhận biết mầm bệnh thông qua các thụ thể nhận 
dạng tác nhân gây bệnh (pathogen receptor - PRR), bạch cầu đơn nhân và 
các vi tế bào có nguồn gốc từ bạch cầu đơn nhân hiện diện yếu tố mô đã 
hoạt hóa (active tissue factor - active TF) trên bề mặt của chúng và giải 
phóng nó tại các vị trí khu trú mầm bệnh, từ đó kích hoạt con đường đông 
máu ngoại sinh (con đường a, Hình 16.2). Tác nhân gây bệnh cũng kích 
thích NLRP3 gây viêm trong bạch cầu đơn nhân và/hoặc đại thực bào, dẫn 
đến giải phóng các cytokine gây viêm như interleukin-1β (IL-1β) và IL-18  
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CHƯƠNG 17

BỆNH LÝ TIM MẠCH VÀ COVID-19

Nguyễn Lân Hiếu
Trần Huyền Trang

Phùng Đình Thọ
Nguyễn Văn Hiếu

Phạm Đức Đạt

1. ĐẠI CƯƠNG 

COVID-19 và bệnh lý tim mạch có sự liên quan chặt chẽ, một mặt nếu một 
bệnh nhân tim mạch mắc COVID-19 làm nặng tình trạng bệnh và tăng nguy 
cơ tử vong tim mạch cho bệnh nhân, mặt khác COVID-19 cũng gây ra các 
tổn thương tim mạch mới. Do đó, việc đánh giá tình trạng tim mạch nền 
cũng như các tổn thương tim mạch mới xuất hiện ở bệnh nhân COVID-19 là 
hết sức quan trọng. 

1.1. Biểu hiện tim mạch ở bệnh nhân COVID-19

 - Biển hiện tim mạch ở bệnh nhân COVID-19 rất đa dạng:

• Một số bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng nhưng có bất thường 
trên xét nghiệm: tăng troponin, rối loạn nhịp không triệu chứng hoặc bất 
thường hình ảnh học tim.

• Một số biến chứng trên tim: tổn thương cơ tim, suy tim, sốc tim, rối 
loạn nhịp có thể dẫn đến đột tử.

 - Tổn thương cơ tim (biểu hiện bằng tăng troponin) là phổ biến ở bệnh 
nhân COVID-19:

• Nguyên nhân chưa được rõ ràng, giả thuyết được đặt ra về cơ chế gây 
tổn thương cơ tim ở bệnh nhân COVID-19 bao gồm: viêm cơ tim, tổn 
thương do thiếu máu, bệnh cơ tim do stress (takotsubo), thiếu máu cơ 
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tim do tổn thương vi mạch hoặc bệnh động mạch vành, quá tải tim phải 
(do tương tác tim phổi), đáp ứng viêm hệ thống.

• Mức độ tăng troponin đi kèm với mức độ nặng của bệnh và tiên  
lượng xấu. 

• Viêm cơ tim được nghi ngờ ở bệnh nhân COVID-19 và tăng troponin. 
Tuy nhiên có rất ít bệnh nhân được xác nhận viêm cơ tim trên mô bệnh 
học và không có bằng chứng xác đáng cho thấy COVID-19 trực tiếp gây 
ra viêm cơ tim.

 - Troponin và proBNP thường tăng ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện và 
làm tăng nguy cơ tử vong.

 - Bất thường trên siêu âm tim khá phổ biến ở bệnh nhân COVID-19: giãn 
thất phải, suy chức năng tâm thu và tâm trương thất trái.

1.2. Nhiễm COVID-19 ở bệnh nhân có bệnh nền tim mạch

 - Các bệnh lý tim mạch như: suy tim, nhồi máu cơ tim, bệnh cơ tim, tăng 
huyết áp,... có thể làm nặng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đồng thời 
nguồn lực y tế hạn chế trong dịch có thể làm trì hoãn một số can thiệp tim 
mạch: can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim mạch... 

 - Một số thuốc tim mạch có thể tương tác với thuốc kháng vi rút: làm kéo 
dài khoảng QTc, gây rối loạn nhịp tim.

2. SINH LÝ BỆNH

Sinh lý bệnh học của nhiễm SARS-CoV-2 là quá trình gắn với receptor  
angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) để xâm nhập vào trong tế bào.

 - ACE2 có mặt ở phổi, tim, mạch máu và ống tiêu hóa, và là một trong 
những thành phần của hệ angiotensin - một hệ quan trọng trong sinh lý 
bệnh tim mạch.

 - Bệnh lý tim mạch liên quan đến COVID-19 có liên quan đến rối loạn điều 
hòa hệ RAAS/ACE2 do nhiễm SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân có các 
bệnh tim mạch sẵn có, ví dụ như tăng huyết áp (THA).
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RỐI LOẠN TÂM THẦN TRONG THỜI KỲ DỊCH 
COVID-19

 Bùi Văn San 
 Nguyễn Hoàng Yến 

 Nguyễn Hoài Anh 
 Nguyễn Thị Thuỳ Linh

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỨC KHỎE TINH THẦN THÁCH THỨC 
BỞI DỊCH COVID-19

1.1. Vấn đề sức khỏe

a. Khái niệm 

Sức khỏe là trạng thái không bệnh về thể chất, tinh thần và thoải mái về xã 
hội, không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật. (theo WHO-1978, Tuyên ngôn 
Alma Ata tại Hội nghị Quốc tế về Chăm sóc sức khoẻ ban đầu).

Định nghĩa của WHO (2001) về sức khỏe tinh thần

“Sức khỏe tinh thần được định nghĩa là trạng thái mà ở đó mỗi cá nhân 
nhận ra được tiềm năng của chính mình, có thể ứng phó được với những 
căng thẳng bình thường của đời sống, có thể làm việc một cách hiệu quả 
và có năng suất, có thể đóng góp vào sự phát triển cộng đồng mà họ  
đang sống”.

Một người có sức khỏe tinh thần tốt có thể có những đặc điểm sau:

 - Một cuộc sống thật sự thoải mái.

 - Đạt được niềm tin vào giá trị bản thân, vào phẩm chất và giá trị của 
người khác.

 - Có khả năng ứng xử bằng cảm xúc, hành vi hợp lý trước mọi tình huống.
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 - Có khả năng tạo dựng, duy trì và phát triển thỏa đáng các mối quan hệ.

 - Có khả năng tự hàn gắn để duy trì cân bằng khi có các sự cố gây mất 
thăng bằng, căng thẳng (stress).

b. Mối quan hệ qua lại giữa sức khỏe thể chất và tinh thần

Sức khỏe thể chất phụ thuộc khá nhiều vào sức khỏe tinh thần. Giữa thể 
chất và tinh thần luôn có một sợi dây liên kết vô cùng chặt chẽ. Cơ thể 
thường sẽ phản ứng theo những cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Khi cảm thấy 
buồn chán, căng thẳng hay lo lắng trong một khoảng thời gian dài, cơ thể sẽ 
dễ rơi vào trạng thái chán ăn, mất ngủ. Nếu tình trạng này kéo dài trong một 
thời gian mà không được giải quyết có thể sẽ dẫn đến những hiện tượng 
nghiêm trọng hơn như cao huyết áp hay đau dạ dày.

Ngược lại sức khoẻ thể chất tốt cũng giúp sức khoẻ tinh thần ổn định, ít 
mắc các rối loạn. Một nghiên cứu tại Anh đã cho thấy mối tương quan đáng 
kể giữa tình trạng thể chất ban đầu của những người tham gia và tình trạng 
sức khỏe tinh thần của họ trong 7 năm sau. Những người tham gia được 
phân loại là yếu về cả thể lực và sức mạnh cơ bắp có tỷ lệ mắc chứng trầm 
cảm cao hơn 98% và tỷ lệ mắc chứng lo âu cao hơn 60%.

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét các mối tương quan riêng biệt giữa sức 
khỏe tinh thần và sức khỏe tim mạch, sức khỏe tinh thần và sức mạnh cơ 
bắp. Họ phát hiện ra rằng mỗi một chỉ số đều có mối liên quan riêng với sức 
khỏe tinh thần nhưng không ý nghĩa bằng việc kết hợp cả hai chỉ số này.

1.2. Thực trạng và cơ chế tác động của COVID-19

SARS-CoV-2 trở thành đại dịch quy mô trên toàn thế giới năm 2020. Sự tác 
động dịch bệnh trên toàn diện các mặt sức khoẻ, đời sống, kinh tế xã hội của 
con người trên toàn thế giới. Sự tác động của SARS-CoV-2 lên đa cơ quan 
cũng như tác động lên hệ thần kinh trung ương. Bên cạnh đó, sự tác động 
của đại dịch gây ra những căng thẳng tâm lý trực tiếp từ sự lo sợ nhiễm bệnh, 
nguy cơ bệnh nặng, tử vong cũng như gián tiếp từ sự cách ly, phong toả. Cùng 
với sự phát triển của các nghiên cứu về vi rút, vắc xin cùng các phương pháp 
điều trị sẽ giúp đẩy lùi dịch bệnh, nhưng những vấn đề về sức khỏe tâm thần 
sẽ còn tác động lâu dài gây gánh nặng cho các cá nhân cũng như toàn xã hội.
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CHƯƠNG 19 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN 
COVID-19

Chu Thị Quỳnh Thơ
Vũ Thị Thu Hường

Phạm Thị Thanh Lộc

1. ĐẠI CƯƠNG

COVID-19 là một bệnh truyền nhiễm gây tổn thương nhiều cơ quan của cơ 
thể, đặc biệt là hệ hô hấp, do đó phục hồi chức năng (PHCN) hô hấp có vai 
trò rất quan trọng. Hội Lồng ngực Hoa Kỳ/Hiệp hội Hô hấp châu Âu 2013 
định nghĩa PHCN hô hấp là một can thiệp toàn diện dựa trên sự lượng giá 
cẩn thận người bệnh, tiếp theo sau là chương trình điều trị phù hợp với từng 
bệnh nhân bao gồm tập vận động, giáo dục sức khỏe và thay đổi thái độ 
hành vi, được thiết kế nhằm cải thiện tình trạng thể chất và tâm lý của người 
bệnh hô hấp.

Mục tiêu của PHCN hô hấp ở bệnh nhân COVID-19 là cải thiện các triệu 
chứng khó thở, giảm lo lắng, giảm các biến chứng, giảm thiểu tàn tật, bảo 
tồn chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nguyên tắc cơ bản của phục hồi chức năng cho người bệnh COVID-19 là 
cần tuân thủ các quy định về phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm. Các mô 
hình tự giám sát được khuyến khích mạnh mẽ trong đại dịch này. Phục 
hồi chức năng nên được thực hiện theo cách tự giám sát thông qua y học 
từ xa nếu có thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các kết quả đạt được là 
như nhau giữa các chương trình phục hồi chức năng từ xa và các chương 
trình tại trung tâm. Với những trường hợp nặng, không thể tự thực hiện các 
bài tập PHCN thì kỹ thuật viên phục hồi chức năng sẽ thực hiện sau khi 
có kết luận hội chẩn của bác sĩ chuyên khoa PHCN và bác sĩ điều trị. Tiêu 
chuẩn phân loại các thể lâm sàng dựa trên Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 
viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) của Bộ Y tế năm 2020  
(Bảng 19.1).
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Bảng 19.1. Phân độ mức độ nặng bệnh nhân COVID-19 (Bộ Y tế, 2020)

Phục hồi chức năng cho bệnh nhân COVID-19 tiếp cận theo ba nhóm đối 
tượng: bệnh nhân thể nhẹ điều trị ngoại trú, bệnh nhân điều trị nội trú 
giai đoạn cấp tính và bệnh nhân COVID-19 sau giai đoạn cấp tính (có thể 
phải tiếp tục điều trị nội trú do tình trạng suy giảm chức năng hoặc được  
xuất viện).

Độ nặng
Không 
triệu 

chứng
Nhẹ Vừa Nặng Nguy kịch

Đặc 
điểm 
chính

Xét  
nghiệm 
PCR 
dương 
tính

Viêm 
đường hô 
hấp trên

Viêm phổi

Không có 
giảm oxy 
máu

Viêm phổi

Giảm oxy 
máu

Viêm phổi 
nặng

Suy đa 
tạng

Triệu 
chứng

Sốt, ho, 
mệt mỏi, 
đau cơ, 
đau họng, 
đau đầu, 
tiêu chảy, 
buồn nôn, 
nôn, mất 
vị giác, 
nhịp thở 
≤ 20 lần/
phút, SpO2 
≥ 96% khi 
thở khí 
trời.

Sốt, ho, 
thở nhanh

SpO2 ≥ 
93%

Nhịp thở 
≥ 20 lần/
phút

Nhịp thở 
> 30 lần/
phút, khó 
thở nặng 
hoặc 
SpO2  
< 93% khi 
thở khí 
phòng.

Trẻ nhỏ: 
rút lõm 
lồng ngực, 
co kéo cơ 
hô hấp, 
thở bụng, 
co giật, li 
bì, bỏ bú.

ARDS, sốc 
nhiễm 
khuẩn

Tắc động 
mạch phổi, 
Nhồi máu 
cơ tim, đột 
quỵ.

Chú thích: ARDS: hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển.
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CHƯƠNG 20 

ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19  
CÓ BỆNH NỀN KHÁC

Nguyễn Ngọc Dư
Đặng Trung Anh

Nguyễn Phương Mai
Nguyễn Lân Hiếu

1. ĐIỀU TRỊ COVID-19 Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH HÔ HẤP

Bệnh nhân có bệnh hô hấp mạn tính (Chronic respiratory disease - CRD) là 
nhóm bệnh nhân có tiên lượng xấu khi mắc COVID-19. Thống kê cho thấy 
16% bệnh nhân COVID-19 đang mắc ít nhất một bệnh hô hấp mạn tính. Các 
bệnh này bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, xơ 
nang phổi (cystic fibrosis - CF), tăng áp phổi, ngưng thở khi ngủ (OSA), bệnh 
phổi mô kẽ, ung thư phổi. Bệnh nhân COVID-19 có bệnh hô hấp mạn tính bị 
viêm phổi và thuyên tắc phổi nhiều hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn so với nhóm 
không có bệnh lý này.

1.1. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Bệnh nhân COPD có nguy cơ cao bị COVID-19 nặng và tử vong, do đó nên 
được chăm sóc và theo dõi cẩn thận. Bệnh nhân COVID-19 tăng nguy cơ 
diễn biến nặng nặng gấp 3,63 lần và có tỷ lệ tử vong tăng 3,18 lần nếu mắc 
COPD. Tỷ lệ tử vong của nhóm bệnh nhân này có thể lên đến 40%. 

a. Triệu chứng nhận biết 

Bệnh nhân COPD nếu có triệu chứng hô hấp xấu đi, sốt và bất kỳ triệu chứng 
hô hấp khác liên quan tới COVID-19, kể cả triệu chứng nhẹ, đều nên được 
làm xét nghiệm tầm soát COVID-19. Trên 60% bệnh nhân COVID-19 có sốt. 
Các triệu chứng khác đi kèm bao gồm mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ, nôn 
buồn nôn, tiêu chảy, mất khứu giác và vị giác. Ban đầu, các triệu chứng này 
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có thể nhẹ, tuy nhiên có thể diễn biến xấu nhanh chóng khi chức năng phổi 
giảm sút. Phát hiện các tiền triệu cũng có thể giúp cho việc chẩn đoán sớm 
hơn, phòng ngừa việc lây nhiễm cho người xung quanh. 

Triệu chứng nhiễm COVID-19 ở bệnh nhân COPD có thể khó phân biệt 
với triệu chứng của đợt cấp. Vì vậy, nếu bệnh nhân COPD sống trong môi 
trường dịch tễ của COVID-19, nếu có sự thay đổi các triệu chứng hằng ngày, 
cần được làm xét nghiệm để chẩn đoán nhiễm bệnh hay không. 

Các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19:

 - Test nhanh.

 - RT-PCR SARS-CoV-2.

 - Xquang tim phổi/CT lồng ngực: Xquang tim phổi thường không nhạy 
và không có tổn thương khi bệnh nhẹ hoặc giai đoạn sớm. Do đó không 
được chỉ định là xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho bệnh nhân không có 
triệu chứng. Xquang được chỉ định ở các bệnh nhân có triệu chứng mức 
độ trung bình – nặng và/hoặc có triệu chứng hô hấp xấu đi. Xquang có 
thể giúp chẩn đoán phân biệt và phát hiện các tổn thương đi kèm (tràn khí 
màng phổi, tràn khí trung thất…)

Lưu ý:

 - Không đo chức năng hô hấp và nội soi phế quản khi không thực sự  
cần thiết.

 - Cần đánh giá các nhiễm trùng khác kèm theo ở nhóm bệnh nhân này. 

b. Điều trị COVID-19 ở bệnh nhân COPD

Theo tổ chức GOLD 2021 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease), điều trị COVID-19 ở bệnh nhân COPD không có khác biệt so với 
các bệnh nhân không mắc COPD, bao gồm: duy trì các thuốc điều trị thường 
quy COPD và bổ sung các liệu pháp điều trị COVID-19.

Điều trị duy trì COPD

 - Bệnh nhân tiếp tục sử dụng thuốc đường uống và thuốc hít đúng theo 
phác đồ đang được kê đơn, bao gồm các thuốc corticoid dạng hít (ICS). 
Không nên dừng ICS nếu đang sử dụng.
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CHƯƠNG 21 

GÂY MÊ CHO BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT 
TRONG THỜI KỲ DỊCH COVID-19

Phạm Quang Minh

Những bệnh nhân đã mắc, đang mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 có chỉ 
định phẫu thuật cần tuân thủ một số nguyên tắc chung để đảm bảo an toàn 
cho bệnh nhân cũng như nhân viên y tế. Các nguyên tắc chung này áp dụng 
cho tất cả các bệnh nhân bao gồm cả bệnh nhân mổ lấy thai. Đối với phụ 
nữ có thai cần một số nguyên tắc riêng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và 
thai nhi.

1. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

1.1. Xem xét lại chỉ định phẫu thuật

 - Phẫu thuật tối cấp cứu: sắp xếp mổ ngay. 

 - Phẫu thuật cấp cứu có trì hoãn: trì hoãn tới khi chuẩn bị tốt nhất có thể.

 - Phẫu thuật không cấp cứu: hoãn mổ.

 - Phẫu thuật theo chương trình: sắp xếp mổ khi có đầy đủ điều kiện.

1.2. Xét nghiệm PCR COVID-19 trước phẫu thuật

 - Phẫu thuật cấp cứu: PCR (+) hoặc chưa có kết quả đều coi như DƯƠNG 
TÍNH. Khởi động quy trình ngay. 

 - Phẫu thuật theo chương trình: cần có PCR  ÂM TÍNH.

1.3. Thời gian tiến hành phẫu thuật sau nhiễm COVID-19

Đối với người bệnh phẫu thuật theo chương trình đã từng mắc COVID-19 
nên lựa chọn thời điểm phẫu thuật phù hợp để việc vô cảm được an toàn 
hơn (lý do: xem mục 1.5. Hội chứng hậu COVID-19). 
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Bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ: sau 4 tuần kể từ khi 
khỏi bệnh. 

 - Bệnh nhân phải điều trị ở ICU: sau 12 tuần kể từ khi khỏi bệnh. 

1.4. Tiêm vắc xin trước phẫu thuật

Đối với bệnh nhân đã tiêm vắc xin, khi mổ theo chương trình cần lưu ý một 
số điểm như sau: 

 - Vắc xin COVID-19 không ảnh hưởng đến gây mê và phẫu thuật.

 - Phẫu thuật theo chương trình không chống chỉ định tiêm vắc xin, nên 
chọn thời điểm phẫu thuật là 2 tuần sau khi tiêm vắc xin mũi 2.

Đối với phẫu thuật cấp cứu có trì hoãn có thể tiêm vắc xin mũi 1 trước mổ 
nếu thời gian trì hoãn cho phép.

1.5. Hội chứng hậu COVID-19

Những bệnh nhân sau nhiễm COVID-19 có thể thay đổi chức năng một số 
cơ quan. Điều này liên quan đến việc lựa chọn thuốc mê cũng như lựa chọn 
phương pháp vô cảm. Việc hội chẩn với các chuyên ngành khác là rất quan 
trọng để đưa ra giải pháp tối ưu cho bệnh nhân. 

Bảng 21.1. Chiến lược gây mê ở bệnh nhân mắc hội chứng hậu COVID-19

Cơ quan Triệu chứng Chiến lược

Thần kinh
Bệnh lý thần kinh 
ngoại vi

Thận trọng với thuốc giãn cơ

Theo dõi hồi phục giãn cơ

Tránh gây tê vùng khi triệu chứng rõ

Hội chẩn bác sĩ chuyên khoa thần 
kinh

Tim mạch

Hồi hộp đánh trống 
ngực

Đau ngực

Thiếu máu cơ tim

Làm các thăm dò đánh giá tim 
mạch 

Hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa 
tim mạch
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CHƯƠNG 22 

TỔNG QUAN VỀ VẮC XIN COVID-19

Lê Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thị Quỳnh

COVID-19 đang là một khủng hoảng y tế công cộng toàn cầu; trong khi mọi 
nỗ lực đang tập trung vào việc phát triển vắc xin, phương pháp điều trị cũng 
như thực hiện các biện pháp y tế (đeo khẩu trang, rửa tay…) thì biến chủng 
vi rút mới không ngừng xuất hiện làm cho cuộc chạy đua ngày càng khốc 
liệt và khó tiên lượng. Trong khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp thì 
vắc xin là chìa khóa trong việc giảm lây nhiễm, giảm tỷ lệ nhập viện và tử 
vong khi mắc COVID-19. Hiện nay nhờ ứng dụng nhiều tiến bộ trong khoa 
học, trên thế giới đã có nhiều nền tảng phát triển vắc xin cho phép rút ngắn 
thời gian sản xuất vắc xin COVID-19. Tuy nhiên kể cả với những công nghệ 
mới này, cuộc chạy đua giữa con người và vi rút vẫn còn nhiều thách thức. 
Vắc xin cũng không phải là “viên đạn bạc”, nên chúng ta cần phải kết hợp cả 
những biện pháp y tế công cộng để sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN VẮC XIN COVID-19

1.1. Vắc xin

Vắc xin là chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên có nguồn gốc từ vi sinh 
vật gây bệnh hoặc vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên giống vi sinh vật 
gây bệnh, đã được bào chế đảm bảo độ an toàn cần thiết, giúp cơ thể tạo ra 
miễn dịch chủ động có tác dụng dự phòng mầm bệnh trong tương lai, giúp 
cơ thể không bị bệnh khi tiếp xúc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.

1.2. Miễn dịch cộng đồng

Miễn dịch cộng đồng là sự bảo vệ gián tiếp khỏi một bệnh truyền nhiễm 
khi một quần thể được miễn dịch thông qua tiêm chủng hoặc miễn dịch tự 
nhiên. Nếu chúng ta chọn cách tạo miễn dịch cộng đồng bằng cách mắc 
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bệnh sẽ dẫn đến thiệt hại kinh tế, tinh thần và gây ra những trường hợp tử 
vong đáng tiếc. Trong khi con đường tiêm vắc xin cũng tạo ra những kháng 
thể giống như mắc bệnh, nhưng lại không làm chúng ta bị bệnh. Miễn dịch 
cộng đồng còn phụ thuộc vào hệ số lây lan (R) của dịch bệnh và hiệu quả 
(VE) của vắc xin mà cộng đồng đó tiêm chủng.

p = (1-1/R)/ VE

Trong đó:

p: tỷ lệ tiêm chủng để đạt được miễn dịch cộng đồng

R: hệ số lây lan

VE: hiệu quả của vắc xin.

Bảng 22.1. Hiệu quả của một số vắc xin trong cộng đồng đối với biến 
chủng Alpha

Vắc xin
Giảm lây nhiễm 

(%)
Giảm nhập viện 

(%)
Giảm tử vong 

(%)

Pfizer 61 (51-69) 43 (33-52) 72 (19-100)

Moderna 75 (67-81) 60 (14-79) -

Astrazeneca 60 (41-73) 94 (73-99) -

Hệ số lây lan của SARS-CoV-2 khoảng 2,5. Ví dụ: một cộng đồng tiêm vắc 
xin Moderna với VE = 75%, R = 2,5 thì 80% dân số tiêm vắc xin sẽ tạo ra miễn 
dịch cộng đồng.  Hệ số lây lan phụ thuộc vào thói quen đeo khẩu trang, giãn 
cách xã hội và các chính sách phòng dịch ở mỗi nước.
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CHƯƠNG 23

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN  
TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19

Bùi Vũ Bình
Hoàng Bùi Hải

Nguyễn Lân Hiếu

1. ĐẠI CƯƠNG

Đại dịch COVID-19 mang lại những thay đổi sâu rộng đến toàn bộ đời sống 
xã hội cũng như cả hệ thống y tế, trong đó có các hoạt động quản trị và tổ 
chức hoạt động chuyên môn tại bệnh viện (BV). Kiểm soát nhiễm khuẩn 
(KSNK) là một trong những lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng, cả về phạm vi, 
khối lượng và cách thức triển khai. Đối với các BV có điều trị người bệnh 
(NB) nhiễm COVID-19, tổ chức tốt các hoạt động KSNK càng trở nên cần 
thiết nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong chăm sóc điều trị. Việc tham 
gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm và khoa học sẽ giúp cải thiện các 
điều kiện thực thi công vụ của nhân viên y tế (NVYT) cho dù BV đó tiếp 
nhận việc điều trị NB nhiễm COVID-19 từ thời điểm nào. Với một BV được 
xây mới hoặc cải tạo lại, KSNK nên được mời tham gia, góp ý ngay từ khâu 
thiết kế, sắp xếp. Với BV có sẵn, KSNK cũng nên chủ động tham gia trong 
việc tổ chức tiếp đón, sàng lọc đến điều trị, chăm sóc và quản lý nguy cơ lây 
nhiễm COVID-19 trong BV. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng đề cập tóm 
tắt về chủ đề Tổ chức hoạt động KSNK tại BV điều trị người bệnh COVID-19.

Vi rút COVID-19 là loại vi rút có vỏ bọc lây truyền qua các đường tiếp xúc, 
giọt bắn hoặc không khí. Tuy vậy, mặc dù tìm thấy bằng chứng rằng vi rút có 
thể tồn tại trên các bề mặt xung quanh những nơi có người bệnh COVID-19, 
nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn rằng nó có thể lây qua da lành, thậm 
chí cả da bị trầy xước và các niêm mạc đường sinh dục, tiết niệu. Tương 
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tự, hồi giữa năm 2020, hàng trăm nhà khoa học đã ký vào kiến nghị thư đề 
nghị chấp nhận rằng vi rút SARS-CoV-2 có thể lây qua đường không khí, tuy 
vậy đến nay phần lớn các tổ chức uy tính như WHO, CDC Hoa Kỳ… đều thừa 
nhận rằng nó chỉ lây qua đường không khí khi tiến hành các thủ thật tạo khí 
dung. Như vậy, dù hiện nay người ta thừa nhận rằng vi rút SARS-CoV-2 lây 
truyền qua cả ba đường là: tiếp xúc, giọt bắn và không khí; tuy nhiên vẫn 
nhấn mạnh là nó chủ yếu lây qua đường giọt bắn, và qua các niêm mạc 
đường hô hấp, và các niêm mạc khác tại vùng đầu mặt là chính. Các nghiên 
cứu cho thấy rằng: dịch bệnh khó lây hơn nhiều ở chỗ ít người so với chỗ 
đông người; ở ngoài trời thoáng gió nguy cơ thấp hơn nhiều so với ở trong nhà 
thoáng gió và ở trong các không gian chật hẹp kín gió; khi nói nhỏ thì nguy 
cơ ít hơn hẳn khi nói to, và la hét; khi mang khẩu trang đúng yêu cầu thì nguy 
cơ ít hơn nhiều so với khi không mang khẩu trang; thời gian tiếp xúc càng lâu 
thì nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Đây là quan sát quan trọng định hướng cho 
phần lớn chương sách này.

2. XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, BỐ TRÍ TẠI BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ NGƯỜI 
BỆNH COVID-19

2.1. Xây dựng, sửa chữa bệnh viện 

Sau nhiều ứng phó khẩn cấp, đồng thời với việc hiểu biết ngày càng tốt về 
dịch bệnh, ngày 01/3/2021, tại Quyết định số 212/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng đã 
ban hành “Hướng dẫn xây dựng Bệnh viện dã chiến (BVDC) điều trị người 
mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch”. Tiếp theo đó là hàng loạt các hướng dẫn 
xây dựng, sửa chữa đã được ban hành nhằm tháo gỡ các khó khăn về cơ 
chế đã được các cấp chính quyền ban hành. Qua đó, việc tổ chức các cơ sở 
điều trị NB COVID-19 trở nên ngày càng sáng rõ, trong đó một vài lưu ý căn 
bản trong xây dựng, sửa chữa bệnh viện có thể được tìm thấy gồm:

 - Linh hoạt trong lựa chọn vị trí để xây dựng mới các cơ sở điều trị NB: 
tận dụng, cải tạo các công trình có sẵn để xây dựng hoặc xây mới các 
cơ sở điều trị. Trong nhiều trường hợp, công trình được chọn để thay đổi 
công năng không phải là BV mà là trường học, nhà xưởng, nhà thi đấu…
cần cách xa khu dân cư, thuận tiện cho việc tổ chức giao thông, thuận lợi 
trong việc cung cấp điện, nước và xử lý chất thải.

 - Các công trình dù xây mới hay cải tạo đều phải đáp ứng được các yêu 
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CHƯƠNG 24 

HỘI CHỨNG HẬU COVID

Trần Thị Quỳnh Nga
Hồ Hoàng Kim

Nguyễn Lân Hiếu

1. ĐẠI CƯƠNG

COVID-19 là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi vi rút SARS-CoV-2, gây tổn thương 
đa cơ quan và nhiều biển hiện trên lâm sàng. Ngày càng có nhiều báo cáo 
và bằng chứng lâm sàng cũng như khoa học ghi nhận bệnh nhân COVID-19 
sau giai đoạn cấp tính vẫn có các triệu chứng kéo dài và dai dẳng.

Tình trạng này vẫn chưa được hiểu rõ và đang được nghiên cứu thêm. Kiến 
thức hiện tại cho thấy đây là tình trạng gây tổn thương đa cơ quan, ảnh 
hưởng đến tất cả các bệnh nhân ở các mức độ, bất kể có nhập viện hay 
không, có thể gây suy giảm chức năng nghiêm trọng, hạn chế hoạt động và 
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Bệnh nhân COVID-19 sau giai đoạn cấp tính (post-acute COVID-19  
syndrome) cần được đánh giá và can thiệp một cách toàn diện. Phục hồi 
chức năng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế các khuyết tật, 
đảm bảo chất lượng cuộc sống và giúp cho bệnh nhân sau nhiễm COVID-19 
có thể quay trở lại cuộc sống thường ngày. 

1.1. Định nghĩa hội chứng hậu COVID

Hiện tại, có rất nhiều thuật ngữ đang được sử dụng để gọi tên tình trạng sau 
nhiễm COVID cấp tính như: hội chứng hậu COVID, COVID mạn tính, COVID 
tiến triển, hội chứng COVID bán cấp… và vẫn chưa có sự đồng thuận nào 
được đưa ra.
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Hướng dẫn của Viện Y tế và Chất lượng Điều trị Quốc gia Anh (National  
Institute of Health and Care Excellence - NICE) đã phân chia tình trạng 
nhiễm COVID-19 thành ba giai đoạn: 

 - COVID-19 cấp tính (biểu hiện triệu chứng đến 4 tuần kể từ khi nhiễm 
COVID-19).

 - COVID-19 tiến triển (triệu chứng của COVID-19 kéo dài từ 4 đến 12 
tuần).

 - Hội chứng hậu COVID-19 (triệu chứng tiếp tục kéo dài trên 12 tuần). 

 - Thuật ngữ “COVID-19 kéo dài” bao gồm cả COVID-19 tiến triển và hội 
chứng hậu COVID-19. 

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, hội 
chứng hậu COVID-19 được định nghĩa là các dấu hiệu và triệu chứng mới 
xuất hiện, hoặc đã có nhưng tiếp tục tiến triển sau khi nhiễm COVID-19 từ 
4 tuần trở lên. 

1.2. Dịch tễ học hội chứng hậu COVID 

Tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong của COVID-19 được báo cáo khác nhau giữa các 
quốc gia, gây khó khăn cho việc dự đoán chính xác số lượng bệnh nhân 
sẽ tiến triển thành hội chứng hậu COVID. Điều này khiến cho việc báo cáo 
chính xác về hội chứng hậu COVID cũng gặp khó khăn. Các báo cáo đưa ra 
tỷ lệ mắc hội chứng hậu COVID khác nhau, có thể là do khác biệt về dân số 
cơ sở, độ chính xác của chẩn đoán, hệ thống báo cáo và năng lực của hệ 
thống chăm sóc sức khỏe.

Theo nghiên cứu của Huang được công bố trên Lancet, trên 1733 người có 
kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và theo dõi trong 4 tháng, hơn 
75% những người nhập viện vì COVID-19, tiếp tục có ít nhất một triệu chứng 
trong 6 tháng sau khi hồi phục. 

Trong một nghiên cứu khác, Carvalho-Schneider và cộng sự theo dõi 150 
người trưởng thành bị COVID-19 nhẹ đến trung bình trong hai tháng và thấy 
rằng 2/3 trong số họ vẫn gặp các triệu chứng, thường gặp nhất là khó thở, 
mất khứu giác và vị giác, suy nhược và mệt mỏi.
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PHỤ LỤC 1 

CÁC THANG ĐIỂM THƯỜNG DÙNG  
TRONG HỒI SỨC

1. BẢNG ĐIỂM SOFA

Điểm SOFA 1 2 3 4

Hô hấp

P/F mmHg
< 400 < 300

< 200 < 100

Có hỗ trợ hô hấp

Đông máu

Tiểu cầu,  

10³/mm³

< 150 < 100 < 50 < 20

Gan

Bilirubin, mg/dL

(μmol/L)

1,2-1,9

(20-32)

2,0-5,9

(33-101)

6,0-11,9

(102-204)

> 12,0

(< 204)

Tim mạch

Tụt huyết áp

Huyết áp 

trung bình < 

70 mmHg

Dopamin ≤ 5 

µg/kg/phút  

hoặc  có 

dobutamin

Dopamin > 5 µg/

kg/phút Hoặc 

adrenalin ≤ 0,1 

µg/kg/phút  

Hoặc noradrenalin 

≤ 0,1 µg/kg/phút

Dopamin > 15 

µg/kg/phút 

Hoặc adrenalin 

> 0,1 µg/kg/phút  

Hoặc noradrenalin 

> 0,1 µg/kg/phút

Thần kinh  

trung ương

Điểm Glasgow

13-14 10-12 6-9 < 6

Thận  

Creatinin, mg/

dL (μmol/L) 

hoặc lượng 

nước tiểu

1,2-1,9

(110-170)

2,0-3,4

(171-299)

3,5-4,9

(300-440)

< 500 ml/ngày

> 5,0

(> 440)

< 200 ml/ngày

Thuốc vận mạch dùng ít nhất trong 1 giờ (liều μg/kg/phút) 

Phân tầng nguy cơ

Nguyễn Văn Huy
Hoàng Bùi Hải
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Điểm SOFA
Tỉ lệ tử vong 

với điểm  
ban đầu

Tỉ lệ tử vong với 
điểm tối đa

0-1 0,0% 0,0%

2-3 6,4% 1,5%

4-5 20,2% 6,7%

6-7 21,5% 18,2%

8-9 33,3% 26,3%

10-11 50,0% 45,8%

12-14 95,2% 80,0%

> 14 95,2% 89,7%

(Nguồn: Ferreira FL, Bota DP, Bross A, et al. Serial evaluation of the SOFA score 
to predict outcome in critically ill patients. JAMA. 2001;286(14):1754-8)

2. ROX INDEX (RESPIRATORY OXYGENATION)

ROX Index=
 SpO2/FiO2

 Tần số thở (lần/phút)

ROX Index 
Đo ở 2,6 hoặc 12 giờ sau khi thở HFNC

Nguy cơ đặt ống nội khí quản

≥ 4,88 Thấp

< 3,85
Nguy cơ thất bại với HFNC  

Đánh giá đặt ống NKQ

3,85-4,88 Đo lại sau 1-2 giờ

Chú thích: HFNC: liệu pháp oxy thông qua ống thông mũi dòng cao; NKQ: nội 
khí quản.
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PHỤ LỤC 2 

MỘT SỐ THUỐC KÈM THEO THƯỜNG DÙNG 
TRÊN LÂM SÀNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU 
TRỊ COVID-19

Nguyễn Trang Thuý
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