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QUY TRÌNH TẦM SOÁT CÁC TỔN THƢƠNG HỆ THỐNG 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐỊNH NGHĨA:  

 Hội chứng hậu COVID-19 xuất hiện khi các triệu chứng của giai đoạn cấp 

kéo dài dai dẵng sau 4 tuần kể từ khi triệu chứng đầu tiên khởi phát. (Theo 

hướng dẫn NICE 12/2020) 

 Các di chứng này có thể chia thành 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn Chuyển tiếp: COVID-19 có triệu chứng liên tục nếu những 

người xuất hiện với các triệu chứng từ 4 đến 5 tuần sau khi bắt đầu 

COVID-19 cấp tính hoặc  

- Giai đoạn 1: các triệu chứng sau COVID-19 cấp; kéo dài 5 - 12 tuần 

sau khi mắc. 

- Giai đoạn 2: triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài nếu các triệu chứng 

của người đó vẫn chưa hết 12 - 24 tuần sau giai đoạn COVID-19 cấp 

tính.  

- Giai đoạn 3: di chứng hậu COVID-19 dai dẵng trên 24 tuần sau mắc. 

2. CHẨN ĐOÁN: 

2.1. Hỏi bệnh và khám lâm sàng: 

Khai thác bệnh sử và khám lâm sàng đày đủ toàn diện những triệu chứng 

thường gặp sau nhiễm Covid-19: 

2.1.1. Hô hấp: xuất hiện rõ ràng và nặng nề nhất; bao gồm: 

 Khó thở các mức độ từ nhẹ đến nặng, có thể xuất hiện và kéo dài trên 90 

ngày.  

 Ho kéo dài. 

 Đau ngực. 

 Chức năng hô hấp suy giảm và tiến triển sang tình trạng tổn thương phổi xơ 

phổi hoặc tổn thương kéo dài. 

2.1.2. Tim mạch: 

 Tổn thương cơ tim dai dẵng và tăng troponin dai dẵng (đau thắt ngực), có 

thể kéo dài từ 60 ngày - 6 tháng. 

 Viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim (thường là dưới lâm sàng).  

 Xuất hiện các rối loạn nhịp (hồi hộp, đột tử…). 

 Hội chứng nhịp nhanh tư thế đứng (POTS - postural orthostatic tachycardia 

syndrome). 

 Giảm dự trữ chức năng tim mạch: khó thở, mệt mỏi khi gắng sức. 
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2.1.3. Thần kinh - cơ: 

 Thần kinh: 

- Suy giảm chức năng nhận thức và sự thiếu hụt thần kinh trung ương. 

- Bệnh não, các biến cố mạch máu não, co giật, tổn thương não thiếu 
oxy, dấu hiệu đường ống tủy sống, hội chứng loạn dưỡng, tình trạng tri 

giác thay đổi so với chức năng nền và các tình trạng tâm thần.  

- Tăng nguy cơ xuất hiện các tình trạng thần kinh bao gồm hội chứng 
Guillain-Barré và các tình trạng thoái hóa thần kinh như bệnh 

Alzheimer.  

- Tác động khác lên thần kinh bao gồm:  

+ Tai biến mạch máu não: như đột quị do huyết khối (tình trạng viêm 

và tăng đông kéo dài). 

+ Di chứng các bệnh lý thần kinh liên quan đến giai đoạn cấp.  

+ Hội chứng suy giảm nhận thức sau bệnh nặng.  

+ Trầm cảm, rối loạn lo âu, tâm thần phân liệt, rối loạn stress sau 

chấn thương (PTSD)… 

 Cơ xương: mệt mỏi, yếu cơ, đau cơ sau mắc COVID-19. 

2.1.4. Các hệ cơ quan khác: 

 Huyết học: với biến cố huyết khối tắc mạch. 

 Thận:  

- COVAN (COVID-19-associated nephropathy): bệnh thận liên quan 

đến COVID-19. 

- Giảm tốc độ lọc cầu thận ước tính (eGFR< 90 ml/phút/ 1,73 m2 da) 

vào thời điểm 6 tháng. 

  Nội tiết Di chứng nội tiết có thể bao gồm: 

- Xuất hiện mới hoặc tình trạng kiểm soát bệnh đái tháo đường hiện có 
trở nên xấu đi. 

- Viêm tuyến giáp bán cấp: viêm tuyến giáp Hashimoto's mới khởi phát 
hoặc bệnh Grave's. 

- Loãng xương. 

- Cường giáp. 
 Tiêu hóa - gan mật: 

- Thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột: làm giàu các sinh vật cơ hội và làm 
cạn kiệt các chủng vi sinhthường trú có lợi.  

 Da:   

- Rụng tóc 

- Tổn thương khác: mề đay, mảng sẩn đỏ da, biểu hiện livedo-reticularis, 

rối loạn động mạch ngoại vi… 

 MIS-C: 
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- Tiêu chuẩn chẩn đoán: < 21 tuổi bị sốt, dấu hiệu tăng đáp ứng viêm, 

rối loạn chức năng đa cơ quan. 

- Nhiễm SARS-CoV-2 hiện tại hoặc gần đây và loại trừ các chẩn đoán 

hợp lý khác.  

- Thường ảnh hưởng đến trẻ em > 7 tuổi. 

- Các biến chứng tim mạch (phình động mạch vành) và thần kinh (nhức 

đầu, bệnh não, đột quỵ và động kinh) có thể xảy ra. 

2.2. Xét nghiệm: 

Nhằm đánh giá chức năng và chẩn đoán bệnh lý liên quan đến phổi, gan, thận, tim 

mạch; kiểm tra tình trạng viêm và đông máu; đánh giá sức khỏe tâm thần, từ đó có 

phương pháp điều trị các vấn đề sức khỏe hiện tại và dự phòng các nguy cơ có thể 

xảy ra trong tương lai. 

2.2.1.  Đánh giá chức năng gan, thận: 

 AST và ALT là chỉ số men gan phản ánh tình trạng tổn thương gan.  

 Creatinin là giá trị quan trọng để đánh giá chức năng và bệnh lý thận.  

 Ure phản ánh tình trạng chức năng gan và thận.  

 Điện giải đồ. 

2.2.2.  Đánh giá tình trạng tăng đông: 

 D-dimer, aPTT, TQ  giúp chẩn đoán tình trạng tăng đông, cũng nhưdự đoán 

và phòng ngừa các biến chứng liên quan đến đông máu. 

2.2.3.  Đánh giá tình trạng viêm:  

 LDH tìm kiếm các dấu hiệu tổn thương mô trong cơ thể.  

 Các xét nghiệm VS, hs-CRP giúp đánh giá tình trạng nhiễm trùng và bệnh 

mạn tính, cũng như các nguy cơ tim mạch tiềm ẩn. 

2.2.4.  Đánh giá tổn thương phổi hậu Covid-19: 

 X-quang, CT phổi để đánh giá chức năng, tình trạng và vị trí tổn thương 

phổi. 

2.2.5.  Đánh giá chức năng tim mạch hậu Covid-19: 

 Điện tim, siêu âm tim đánh giá tổn thương trên tim và tình trạng rối loạn 

nhịp.  

 MRI não, siêu âm động mạch cảnh, siêu âm bụng, siêu âm mạch máu chi 

dưới đánh giá tổn thương tăng đông dẫn đến tắc nghẽn mạch. 

2.2.6.  Đánh giá sức khỏe tâm thần hậu Covid-19: 

 Một số vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể gặp ở người bị nhiễm Covid-19 

hoặc chưa nhiễm Covid-19 bao giờ như: lo lắng, trầm cảm, rối loạn giấc 

ngủ, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). 

3. ĐIỀU TRỊ: 
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 Tùy theo tổn thương được phát hiện thông qua thăm khám, các bác sĩ sẽ kê 

đơn hoặc giơi thiệu bệnh nhân đến các chuyên khoa phù hợp. 

 Một số nguyên tắc điều trị  giúp người bệnh hạn chế những triệu chứng hậu 

covid và mau hồi phục trở về trạng thái khỏe mạnh-bình thường nhất: 

- Tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và tái khám theo dõi khi có các 

bất thường trên. 

- Nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc nặng quá sức sau khi xuất viện điều 

trị covid. 

- Dinh dưỡng đầy đủ, tập thể dục thường xuyên, lưu ý các bài tập hít 

thở, tập vật lý trị liệu.  

- Theo dõi và Điều trị các bệnh lý nền thật tốt cũng giúp giảm tối đa các 

triệu chứng hậu covid: Tăng huyết áp, Suy tim, Đái tháo đường, Hen, 

Bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính, Bệnh khớp, bệnh thận, Đột quỵ, v.v.. 

- Tinh thần thoải mái lạc quan, tích cực trong các hoạt động sinh hoạt 

hằng ngày cũng như công việc. 

Tài liệu tham khảo 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. CHẨN ĐOÁN RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA THEO ICD 10: 

Người bệnh phải có các triệu chứng tiên phát của lo âu hầu như mỗi ngày trong ít 

nhất nhiều tuần lễ liên tiếp và thường trong nhiều tháng. Các triệu chứng này phải 

liên quan đến: 

a) Lo sợ (lo lắng về sự bất hạnh trong tương lai, cảm giác bất an, khó tập 

trung tư tưởng…). 

b) Căng thẳng về vận động ( hay cựa quậy, đau căng đầu, run, không thư 

giãn được); và 

c) Tăng hoạt động thần kinh thực vật (choáng váng, vã mồ hôi, tim đập 

nhanh hoặc thở nhanh, khó chịu ở vùng thượng vị, chóng mặt, khô 

miệng…). 

Ở trẻ em thường xuyên cần đến sự trấn an và các than phiền cơ thể có thể nổi bật. 

Sự xuất hiện tạm thời (trong các ngày liên tiếp) của các triệu chứng khác, đặc biệt 

là trầm cảm, thì không loại trừ rối loạn lo âu lan tỏa như là chẩn đoán chính, nhưng 

bệnh cảnh không được đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của giai đoạn trầm cảm ( F32.-), 

rối loạn ám ảnh sợ ( F40.-), rối loạn hoảng loạn (F41.0) hoặc rối loạn ám ảnh 

cưỡng chế (F42.-). 

2. CẬN LÂM SÀNG: 

 Các xét nghiệm : 

- Xét nghiệm thường quy: CTM, tổng phân tích nước tiểu 

- Xét nghiệm sinh hóa: SPOT, SPGT, Ure, Creatine, đường huyết 
- ECG 

 Trắc nghiệm tâm lý: thang Hamilton 

3. XỬ TRÍ 

3.1. Trị liệu tâm lý: 

 Liệu pháp tâm lý nâng đỡ 

 Liệu pháp tâm lý nhận thức hành vi 

3.2. Trị liệu hóa dƣợc: 
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 Các loại thuốc 

 Thuốc chống trầm cảm (thuốc & liều dùng xem phụ lục ) & phần cập nhật 

mới 

 Thuốc chống lo âu (thuốc & liều dùng xem phụ lục ) & phần cập nhật mới 

 Nếu không đáp ứng với thuốc chống trầm cảm & lo âu thì có thể phối hợp 

với thuốc chống loạn thần, thuốc điều hòa khí sắc (thuốc & liều dung xem 

phụ lục) & phần cập nhật mới 

 Thuốc tăng cường tuần hoàn não & bồi bổ thần kinh (thuốc & liều dùng xem 

phụ lục) 

 

Tài liệu tham khảo 

1. The ICD 10, Classification of Mental and Behavioural Disorders (1992). 

World Health Organisatio Geneva, pp 140 -141 

2. Kaplan and Sadock ( 2007), Synopsis of Psychiatry, Lipincott Williams and 

Wilkins, pp 622 -627 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ  

RỐI LOẠN HỖN HỢP LO ÂU & TRẦM CẢM 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 
 

1.  CHẨN ĐOÁN RỐI LOẠN HỔN HỢP LO ÂU TRẦM CẢM 

THEO ID 10: 

 Tiêu chuẩn triệu chứng: hỗn hợp các triệu chứng rối loạn trầm cảm cùng tồn 

tại với triệu chứng rối loạn lo âu, không có triệu chứng nào xem xét một 

cách riêng biệt là đủ nặng để đánh giá chẩn đoán. Nếu có lo âu với mức độ 

trầm cảm ít hơn thì cần xem xét để đặt chẩn đoán khác. Khi cả hai hội chứng 

trầm cảm và lo âu đều đủ trầm trọng thì trầm cảm phải được ưu tiên trước. 

Một số triệu chứng thần kinh tự động (run, đánh trống ngực, khô miệng, sôi 

bụng…) phải có dù chỉ từng hồi. 

 Tiêu chuẩn loại trừ: loại trừ chẩn đoán nếu: 

- Lo âu và lo lắng quá mức, không có triệu chứng thần kinh tự động. 

- Các triệu chứng đáp ứng đầy đủ nhưng chỉ xảy ra có liên quan chặt chẽ 

với nhưng biến đổi đáng kể trong đời sống hoặc các sự kiện gây stress 

trong đời sống. 

- Triệu chứng trầm cảm lo âu kéo dài. 

2. CẬN LÂM SÀNG: 

Các xét nghiệm: 

 Xét nghiệm thường quy: CTM, tổng phân tích nước tiểu. 

 Xét nghiệm sinh hóa: SGOT, SGPT, Ure, Creatine, đường huyết 

 ECG 

 Trắc nghiệm tâm lý giúp đánh giá mức độ của lo âu và trầm cảm: Thang 

đánh giá trầm cảm và lo âu của Hamilton. 

3. XỬ TRÍ : 

 Trị liệu tâm lý: 

- Liệu pháp tâm lý nâng đỡ. 

- Liệu pháp tâm lý nhận thức hànhvi. 

 Trị liệu hóa dược: 

- Điều trị rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm có thể lựa chọn benzodiazepines 

(BZDs) hay buspirone với thuốc chống trầm cảm 

3.1. BZDs: 

Khởi đầu điều trị bằng liều thấp, bệnh nhân cần được giải thích rõ ràng tính an thần 

do thuốc gây ra và các nguy hiểm khi lạm dụng thuốc. 
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Thời gian điều trị được tính từ lúc bắt đầu sử dụng thuốc, nếu vì nhu cầu điều trị 

liên tục lâu dài cần phải đánh giá tình trạng mỗi tháng một lần.Khi sự điều trị đòi 

hỏi phải ngưng thuốc, sự giảm liều cần tiến hành từng bước. 

- Diazepam: 2 -  60mg / ngày 

- Clonazepam: 10 – 150mg/ ngày 

(xem phụ lục thuốc kèm theo) và phần cập nhật thuốc mới 

3.2. Buspirone 

Khởi đầu 2,5 -  5 mg, 3 lần/ ngày, sau đó tăng dần đến khi có hiệu quả điều trị (tối 

đa 20mg/ ngày ở trẻ em và 60mg/ ngày ở người lớn).Buspirone có tác dụng rất 

chậm (sau 2 – 3 tuần) và ít hiệu quả ở bệnh nhân đa điều trị với BZDs. 

3.3. Kháng Histamin 

- Hydroxyzine: liều khởi đầu 10 - 20 mg/ ngày, có thể tăng đến 200 - 

300mg/ ngày 

3.4. Chống trầm cảm: 

- Imipramine: liều khởi đầu 25mg, liều điều trị 150 – 300mg/ ngày 

- Amitriptyline: liều khởi đầu 25mg, liều điều trị 150 – 300mg/ ngày 

- Fluoxetine: liều khởi đầu 10 – 20mg/ ngày, liều tối đa 80mg/ ngày 

- Venlafaxine: liều khởi đầu 37,5 mg/ ngày, liều tối đa 375mg/ ngày 

- Mirtazapine: liều khởi đầu 15 mg/ ngày, liều tối đa 45mg/ ngày 

- (xem phụ lục thuốc kèm theo) và phần cập nhật thuốc mới 

3.5. Các thuốc phối hợp: 

- Thuốc chống loạn thần thế hệ 1 & 2 liều thấp (xem phụ lục thuốc kèm 
theo) và phần cập nhật thuốc mới. 

- Các thuốc ức chế β như Propranolol: liều khởi đầu 10mg x 2 lần/ ngày, 
liều tối đa 80 – 160 mg/ ngày 

3.6. Thuốc tăng cƣờng tuần hoàn não & bồi bổ thần kinh: 

(xem phụ lục thuốc kèm theo) và phần cập nhật thuốc mới 

 Thời gian điều trị: 
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Trị liệu đến khi các triệu chứng cải thiện và sau đó duy trì thêm ít nhất 6 tháng.Một 

số bệnh nhân đòi hỏi kéo dài thời gian trị liệu hơn, và có thể là suốt đời để tránh tái 

phát. 

Tài liệu tham khảo 

1. Ashok B Raj, David V Sheehan; Medical Evaluation Of the Anxious patient, 

Psychiatric Annals 18 (3),pp 176 -178, 1988 

2. Dan J.Stein, Eric Hollander: Textbook of anxiety Disorders, American 

psychiatric Publishing:pp 109 – 403, 2002. 

3. Daphne Simeon, Eric Hollander: Anxiety Disorders, American psychiatric 

Publishing :pp 1 – 58, 2003. 

4. Kaplan and Sadock ( 2007), Synopsis of Psychiatry, Lipincott Williams and 

Wilkins, pp 976 -1126 

5. The ICD 10, Classification of Mental and Behavioural Disorders (1992). 

World Health Organisatio Geneva, pp 141 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHẢN ỨNG VỚI STRESS 

TRẦMTRỌNGVÀ RỐI LOẠN THÍCH ỨNG 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 
 

1. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN THEO ICD 10:  

1.1. Các nguyên nhân chỉ đạo chẩn đoán 

Phải có mối liên quan về thời gian trực tiếp và rõ rệt giữa tác động của nhân tố gây 

stress đặc biệt và sự khởi đầu của các triệu chứng: thông thường trong vài phút nếu 

không ngay tức khắc. Thêm vào đó có các triệu chứng sau: 

a) Thể hiện một bệnh cảnh hay thay đổi và pha trộn; cộng vào trạng thái 

―sửng sốt‖ ban đầu có thể thấy trầm cảm, lo âu, giận dữ, thất vọng, hoạt 

động quá mức và rút lui, nhưng không một loại triệu chứng nào chiếm ưu 

thế lâu; 

b) Tan biến nhanh (nhiều nhất trong vài giờ) trong những trường hợp có thể 

rút khỏi môi trường sang chấn; trong các trường hợp mà stress còn tiếp 

tục hoặc không thay đổi do bản chất của nó, các triệu chứng thường bắt 

đầu giảm sau 2 - 48 giờ và còn tiếp tục hoặc không thể thay đổi do bản 

chất của nó, các triệu chứng thường bắt đầu giảm sau 24 - 48 giờ và còn 

tối thiểu sau 3 ngày. 

Chẩn đoán này không được dùng để bao trùm sự tăng đột ngột các triệu chứng ở 

những người đã biểu hiện các triệu chứng đáp ứng tiêu chuẩn cho bất kỳ một rối 

loạn tâm thần khác, trừ các triệu chứng ở F.60. (các rối loạn nhân cách). Tuy nhiên, 

một lịch sử có rối loạn tâm thần trước đây, không làm mất giá trị sử dụng chẩn 

đoán này. 

Bao gồm: 

- Phản ứng cơn cấp 

- Mệt mỏi sau chiến đấu 

- Trạng thái cơn sốc tâm lý 

1.2. Các nguyên tắc chỉ đạo chẩn đoán: 

Nói chung rối loạn này không được chẩn đoán trừ khi có bằng chứng là nó xảy ra 

trong vòng 6 tháng do sự kiện sang chấn đặc biệt trầm trọng. Một chẩn đoán ―có 

khả năng‖ vẫn có thể được nếu sự trì hoãn giữa sự kiện sang chấn và khởi đầu của 
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bệnh dài hơn 6 tháng, miễn là các biểu hiện lâm sàng điển hình và không nhận thấy 

có rối loạn thay thế chấp nhận được (ví dụ như một rối loạn lo âu hoặc ám ảnh nghi 

thức hay là giai đoạn trầm cảm). Thêm vào bằng chứng có sang chấn, phải có hồi 

ức bắt buộc, và lặp lại hoặc tái diễn lại sự kiện trong óc, trong mơ mộng ban ngày, 

hay giấc mơ. Cảm xúc thờ ơ rõ rệt, tê liệt cảm xúc, và né tránh các kích thíchcó thể 

khuấy động sự hồi tưởng sang chấn là thường hay có nhưng không cần thiết cho 

chẩn đoán. Các rối loạn thần kinh tự trị, rối loạn khí sắc, và những bất thường về 

hành vi tất cả đều góp phần vào chẩn đoán nhưng không phải quan trọng nhất. 

Di chứng muộn, mạn tính của stress tàn phá, nghĩa là những biểu hiện nhiều thập 

kỷ sau nhận cảm stress, phải được phân loại ở F62.0 

Bao gồm: bệnh tâm căn sang chấn. 

1.3. Các nguyên tắc chỉ đạo chẩn đoán: 

Chẩn đoán phụ thuộc vào sự đánh giá cẩn thận các mối quan hệ giữa; 

a) Hình thái, nội dung và mức trầm trọng của các triệu chứng; 

b) Tiền sử và nhân cách;  

c) Sự kiện, hoàn cảnh gây stress hoặc khủng hoảng đời sồng. 

- Sự có mặt của nhân tố thứ ba này phải được xác định rõ ràng và phải 

có bằng chứng chắc chắn, dù rằng có thể là phỏng đoán, là rối loạn 

này sẽ không xảy ra nếu không có nhân tố ấy. 

- Nếu tác nhân stress tương đối nhỏ; hoặc nếu mối quan hệ về thời gian 

(dưới 3 tháng) không thể chứng minh được, thì rối loạn ấy phải được 

phân loại ở nơi khác, theo bệnh cảnh biểu hiện. 

- Bao gồm 

+ Sốc văn hóa 

+ Phản ứng đau khổ 

+ Hội chứng lưu viện ở trẻ em. 

- Loại trừ: rối loạn lo âu do cách ly ở trẻ em (F93.0) 

2. CÁC XÉT NGHIỆM VÀ TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ 

2.1. Các xét nghiệm 

- ECG, EEG 

- Công thức máu 

- Chụp cắt lớp CT và /hoặc MRI 

2.2. Các trắc nghiệm tâm lý 

- MMPI 
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- Khác: MMSE, HAM-A, HAM-D… 

3. ĐIỀU TRỊ: 

- Mục tiêu điều trị các rối loạn này là làm giảm các triệu chứng, phòng 

ngừa các rối loạn liên quan kèm theo, cải thiện chức năng thích ứng… 

- Chủ yếu là điều trị ngoại trú, chú ý đến các bệnh lý hoặc các rối loạn 

tâm thần khác kèm theo. 

- Chỉ nhập viện khi có chỉ định nhất là có ý định tự tử, rối loạn hành vi 

có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác… 

3.1. Các loại thuốc 

- Thuốc chống loạn thần (thuốc & liều dùng xem phụ lục ) & phần cập 

nhật mới 

- Thuốc điều hòa khí sắc (thuốc & liều dùng xem phụ lục ) & phần cập 

nhật mới 

- Thuốc chống trầm cảm thần (thuốc & liều dùng xem phụ lục ) & phần 

cập nhật mới 

- Thuốc chống lo âu thần (thuốc & liều dùng xem phụ lục ) & phần cập 

nhật mới 

- Thuốc tăng cường tuần hoàn não & bồi bổ thần kinh ( thuốc & liều 

dung xem phụ lục) 

3.2. Tâm lý điều trị 

- Liệu pháp nâng đỡ, thưgiãn. 

- Liệu pháp tâm lý nhóm 

- Liệu pháp Nhận thức - Hành vi (CBT). 

Tài liệu tam khảo 

1. Kaplan & Saddock, Synopsis of Psychiatry, 200… 

2. Practice Guideline for the Treatment of Patients With Acute Stress Disorder 

and Pottraumatic Stress Disorder _ Psychiatric Services published in 

November 2004. 

3. Sử dụng thuốc trong tâm thần học, PGS. Trần đình Xiêm , 1996 

4. Tâm thần học, ĐHYD/ TPHCM 2005 

5. New Oxford Text book of Psychiatry, secong edition 

6. WHO : the International Classification of Mental and Behavioural -10 ― ( 

ICD -10) 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊRỐI LOẠN TÂM THẦN KINH  

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

Đại dịch SARS Covid-2 từ lúc xuất hiện tháng 1/2020 đã lan tràn trên hầu hết các 

lãnh thổ toàn thế giới. Dịch bệnh corona virus gây ra quá tải toàn bộ hệ thống y tế 

từ sàng lọc nhiễm, truy tung, phong tỏa và cách ly các trường hợp F0, F1, F2, cũng 

như điều trị các biến chứng nặng nề với tỷ lệ tử vong cao khoảng 5.6% đến 6.4%. 

Cho đến hiện nay, có hơn 3.8 triệu người nhiễm trong 1 tuần trên toàn thế giới, 

Việt Nam và TP.HCM đã trải qua 2 đợt dịch mà gần nhất là đợt bùng phát mạnh 

lần thứ 2 tại TP.HCM, với tổng nhiễm hơn 110.000 trường hợp (ngày 28/7/2021) 

trên cả nước. Không chỉ nhân viên y tế, không chỉ giới chức trách đảm nhiệm vai 

trò chống dịch phải gặp nhiều khó khăn, người dân cũng gặp phải nhiều vấn đềvề 

sinh hoạt, kinh tế, kể cả sự sợ hãi liên quan đến dịch bệnh, mà nhất là những bệnh 

nhân nhiễm corona virus. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần đối với cộng đồng vì 

vậy cần đặt ra, không chỉ liên quan đến sự sợ hãi mà còn nhiều vấn đề sức khỏe 

tâm thần khác. Tình trạng sức khỏe tâm thần này thể hiện trong nhiều nghiên cứu 

trên thế giới. Trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid (2020), nhiều nghiên cứu với 

mẫu dân số khác nhau ở Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ là 50.7% trầm cảm với thang 

PHQ-9 (Patients Health Quetionaire -9), 44.7% lo âu với thang GAD-7 

(Generalized Anxiety Disorder-7), 36.1% mất ngủ với thang ISI (Insomnia 

Severity Index), và 73.4% có triệu chứng liên quan đến stress (thang Events Scale-

Revised). Điều này đòi hỏi cần có sự nhìn nhận cẩn thận hơn về vấn đề tâm thần – 

tâm lý trong tình huống đại dịch Covid lan tràn ở Việt Nam. 

1. SỰ KỲ THỊ 

Tổ chức Y tế Thế giới WHO (World Health Organization) đã đưa ra lời khuyến 

cáo và cảnh báo về những vấn đề sức khỏe tâm thần – tâm lý từ tháng 3/2020.Điều 

đầu tiên được nhắc đến là sự kỳ thị.Kế đến là sự sợ hãi và ám ảnh, dẫn đến những 

niềm tin không phù hợp với khoa học và những đồn đoán sai sự thật. 

Tác động của văn hóa đến sức khỏe đã được chấp nhận. Những niềm tin có thể làm 

cải thiện những cảm nhận bất lợi về bệnh. Những giả dược có thể cải thiện triệu 

chứng. Những quan điểm và ám ảnh của mỗi gia đình về vấn đề sức khỏe truyền 

đến mỗi thành viên và có thể nhanh chóng lan tràn dựa vào ma trận của mối quan 
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hệ xã hội, cũng như truyền thông không chính thống (facebook, zalo,…). Đây là 

điều mà các nhà quản lý về chăm sóc sức khỏe cần quan tâm trong các đợt bùng 

phát dịch bệnh.Các niềm tin xã hội và gia đình liên quan đến những cách giải thích 

về bệnh và dịch bệnh có thể làm tác động không nhỏ đến chiến lược giải quyết dịch 

bệnh. Đã từng xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến điều này như: các vấn đề e ngại 

tiêm ngừa (kể cả ở những nước phát triển), các phương cách điều trị dân gian nguy 

hiểm (uống rượu nặng, uống chanh mật ong, xông lá cây,…), tắm ở sông Hằng… 

Một vấn đề liên quan nặng nề xuất hiện trong đại dịch đó là sự kỳ thị do đổ lỗi của 

cộng đồng đối với người nhiễm bệnh. Điều này làm cản trở chiến dịch tầm soát và 

truy tung nguồn lây. Cũng như làm trầm trọng vấn đề tâm lý - tâm thần đối với 

những người nhiễm bệnh và nhất là người vừa thoát khỏi các biến chứng nặng. 

Việc ưu tiên cho sự an toàn công cộng và sự thay đổi ưu tiên phân bổ nguồn lực và 

cung cấp dịch vụ có thể dẫn đến sự gia tăng nhận thức tiêu cực đối với các nhóm 

người bị nhiễm trong đại dịch. Sự thông tin có tính chất kì thị đã xuất hiện nhiều 

với nhiều nhóm bệnh nhân như: tâm thần phân liệt, chậm phát triển tâm thần, 

HIV…, liên quan đến việc phân bố phúc lợi xã hội, được đề cập nhiều trong các 

nghiên cứu. Những thông tin sai lệch còn làm xuất hiện nổi sợ hãi của dân chúng 

đối với cộng đồng mắc bệnh.Điều này lại càng làm trầm trọng hơn sự sợ hãi ở 

người nhiễm bệnh trong đại dịch Covid.Lịch sử về vấn đề kỳ thị đã trải dài trong y 

văn.Sự kỳ thị làm nhóm người nhiễm bệnh tin tưởng hoặc cho rằng bị kỳ thị sẽ né 

tránh tìm kiếm sự giúp đỡ về y tế hoặc xã hội; những người khác thì né tránh.Điều 

này dẫn đến bạo lực nhóm và dẫn đến những hậu quả xa hơn về mặt tâm lý xã hội 

mà tất yếu sẽảnh hưởng đến tâm lý - tâm thần cá nhân. Do đó giải quyết vấn đề kỳ 

thị là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với các nhà quản ý chăm sóc sức khỏe 

trong các đợt dịch bệnh. 

2. CÁC BỆNH LÝ TÂM THẦN TRONG ĐẠI DỊCH 

Các chẩn đoán của vấn đề tâm thần trong đại dịch mặc dù vẫn chưa được thống 

nhất nhưng vẫn có sự chung nhất về các triệu chứng. Có thể chia thành các nhóm 

triệu chứng sau: 

 Triệu chứng ám ảnh: ký ức tái diễn về dịch bệnh, được lặp lại trên truyền 

thông, phản ứng phân ly lặp lại do cảm giác bị đe dọa, thay đổi nhịp sống, 

ám ảnh về vệ sinh. 
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 Triệu chứng khí sắc: cảm xúc buồn rầu liên quan với bệnh thực thể, nổi sợ bị 

nhiễm bệnh. Dẫn đến nguy cơ tự sát. Kèm theo cảm giác trống rỗng, mất hy 

vọng. 

 Triệu chứng phân ly: cảm giác không thật, mơ hồ về bản thân, nhận thức 

méo mó (ảo tưởng - illussion, giả ảo giác - pseudo-hallucination) do quá 

mức cảnh giác với môi trường. 

 Triệu chứng tránh né: đây là nỗ lực cố gắng thoát khỏi đau thương, một lối 

thoát cho suy nghĩ, cảm xúc và ký ức đau khổ từ đại dịch. 

 Triệu chứng tăng hoạt động: biểu hiện với hình thức than phiền về các dịch 

vụ y tế, kèm theo là rối loạn giấc ngủ (mất ngủ, thức giữa giấc, mệt mỏi khi 

thức giấc), tức giận, cơn bùng nổ cảm xúc, tăng cảnh giác, phản ứng mạnh 

với kích thích, khó tập trung. 

Có nhiều ghi nhận về vấn đề tâm thần trong y văn ở các đại dịch trước đây. Trong 

đại dịch SARS-CoV-1 năm 2003, ghi nhận tỷ lệ cao triệu chứng rối loạn stress sau 

sang chấn (Post-traumatic stress disorder - PTSD) và hành vi lạm dụng rượu, thuốc 

lá ở nhân viên y tế. Trong dịch MERS 2015, có 47.2% có triệu chứng lo âu, và 

19.4% có triệu chứng này kéo dài 4-6 tháng; 16.6% có biểu hiện tức giận khi cách 

ly, 28.1% bệnh nhân bị cách ly vẫn còn triệu chứng này sau 4-6 tháng. Trong dịch 

Ebola ở Mỹ năm 2014, sự sợ hãi phi thường mạnh mẽ, gây ra sự mất lòng tin với 

hệ thống y tế. 

3. RỐI LOẠN STRESS CẤP VÀ RỐI LOẠN THÍCH ỨNG 

Nhiễm bệnh đang là nỗi căng thẳng rất lớn với mọi người. Thể hiện bằng tình trạng 

trốn chạy, bằng sự tích góp thực phẩm, bằng việc tự phong tỏa khu vực sinh sống. 

Đó chỉ là sự bắt đầu. Sợ hãi đến thời điểm bản thân và gia đình bị bệnh. Sợ hãi đến 

tình hình xã hội liên quan ảnh hưởng đến cuộc sống. Sợ hãi nguy cơ xấu nhất có 

thể ảnh hưởng đến bình yên và cân bằng của gia đình. 

Tình trạng căng thẳng sẽ tăng dần cùng với những thông tin về dịch bệnh. Thông 

tin chính xác là một điều cần thiết nhưng cũng có nguy cơ kích thích nổi sợ hãi và 

lo âu. Sợ về cái chết luôn là nỗi sợ lớn của con người. Và số tử vong luôn tăng dần 

trong dịch bệnh là yếu tố kích phát nỗi sợ hãi tăng dần. Sự lo lắng và sợ hãi sẽ tăng 

dần theo thời gian khi yếu tố dịch bệnh vẫn tồn tại và phát triển. Theo nghiên cứu ở 

Úc, tỷ lệ căng thẳng tâm lý ở vùng dịch đến 34% so với vùng không dịch là 12%. 
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Thay đổi cuộc sống khi dịch bệnh xảy ra làm cắt đứt tất cả những thói quen cũ. 

Mỗi cá nhân đều có sự cân bằng giữa yếu tố kích thích từ môi trường sống và yếu 

tố nâng đỡ mà họ luôn tìm kiếm. Mệt mỏi trong làm việc, cạnh tranh trong cuộc 

sống so với sự giải trí trong đời thường, sự vui vẻ, hạnh phúc với gia đình, bạn bè. 

Mọi thứ đều thay đổi theo hướng giảm thiểu. Yếu tố nâng đỡ đã bị cắt giảm rất 

nhiều trong khi yếu tố căng thẳng đang ngày càng nâng cao. Mất cân bằng này là 

yếu tố gây xuất hiện tình trạng rối loạn thích ứng. Nặng nề hơn khi có những yếu 

tố đau khổ dữ dội: mất người thân, bệnh nặng nề, suy sụp về kinh tế. 

Biểu hiện của rối loạn thích ứng (adjustment disorder) bao gồm: cảm giác mệt mỏi, 

yếu ớt có thể xuất hiện mà rất giống với trạng thái nhiễm virus. Cảm giác uể oải, 

thiếu sức sống, mất động lực hoạt động. Thích nằm, dễ rơi vào giấc ngủ nhưng 

cũng dễ thức. Cảm giác chán nản, trống rỗng, mất định hướng trong sinh hoạt. 

Tình trạng dễ cáu gắt. Chán ăn, thèm ăn nhưng ăn không ngon. Thậm chí đau 

bụng, tiêu chảy, choáng váng, sây sẩm khi thay đổi tư thế. Các triệu chứng xen lẫn 

với bệnh lý trầm cảm và lo âu nhưng có mức độ nhẹ hơn và không đáp ứng tiêu 

chuẩn chẩn đoán lo âu hay trầm cảm. Và do đó, vẫn có khả năng xuất hiện ý nghĩ 

tự sát hoặc hành vi tự sát. 

Ở mức độ nặng hơn, đó là rối loạn stress cấp xuất hiện ngay lập tức khi đối diện 

với yếu tố gây sang chấn (mất người thân, nhiễm dịch bệnh,…). Tình trạng tái diễn 

những suy nghĩ, hình ảnh đau khổ xuất hiện khi thức tỉnh hay khi ngủ, không chủ ý 

và có tính xâm lấn, lặp đi lặp lại một cách ép buộc. Cảm giác đau buồn và khóc lóc 

dễ dàng xuất hiện, kể cả tình trạng bực tức, giận dữ, tự trách mình hoặc người 

khác, dằn vặt bản thân hoặc người khác. Từ đó dẫn đến sự cáu kỉnh, cau có, hay 

tranh cãi. Cũng như các triệu chứng của trầm cảm cũng có thể xuất hiện. Ác mộng 

tái diễn thường xuyên. Tình trạng phân ly xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày, 

như: mất nhận thức thoáng qua, hành vi vô thức, quên phân ly (quên về một chi 

tiết, khía cạnh hoặc toàn bộ câu chuyện gây đau khổ), trạng thái muốn bỏ nhà đi, 

cảm giác không chân thật về môi trường xung quanh. Tình trạng rối loạn giấc ngủ 

cũng xuất hiện với trạng thái mất ngủ, ngủ không yên giấc, dễ giật mình, mất tập 

trung. Các triệu chứng cơ năng về cơ thể cũng xuất hiện: triệu chứng tiêu hóa, tim 

mạch, hô hấp, cơ xương, thần kinh, tiết niệu,… cũng có thể xuất hiện. Sự dằn vặt, 

đau khổ liên quan đến câu chuyện gây đau khổ cũng có thể kích thích ý nghĩ tự sát 

và hành vi tự sát. 
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4. RỐI LOẠN CĂNG THẲNG SAU SANG CHẤN (PTSD) 

Tình trạng bệnh lý diễn biến cấp tính và biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, tử 

vong với các bệnh nhân nhiễm covid là một diễn biến có thể gây sốc với nhiều 

người. Điều này là một yếu tố gây sang chấn nặng cho chính bệnh nhân, cũng như 

với thân nhân của họ. Đối với người nhiễm, đó là sự lo sợ đến một nguy cơ biến 

chứng, tử vong, bị cách ly, bị kỳ thị. Đối người thân của người nhiễm, đó là nổi lo 

sợ do chờ đợi nguy cơ có thể xảy ra với bản thân họ, lo sợ về nguy cơ cho người 

thân bị nhiễm. Sự đau khổ có thể ngay lập tức khi biết về biến chứng ở người 

nhiễm hoặc có thể là nỗi ám ảnh kéo dài, sự dằn vặt kéo dài về cái chết do biến 

chứng. Yếu tố gây sang chấn không phải bệnh tật và tử vong mà còn liên quan đến 

sự phong tỏa, cách ly do dịch bệnh. Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy 30% trẻ em bị cách 

ly và 25% phụ huynh bị cách ly có triệu chứng của PTSD xuất hiện trong dịch 

bệnh. Trong khi đó, phân tích của Vindegaard N và Benros ME lại ghi nhận đến 

96.2% bệnh nhân nhiễm covid có triệu chứng PTSD, còn ở nhân viên y tế lại tăng 

cao tình trạng trầm cảm, căng thẳng tâm lý và chất lượng giấc ngủ kém. 

Rối loạn này xuất hiện khi vấn đề gây sang chấn đã kết thúc một thời gian dài 

nhưng vẫn tái diễn những ký ức đau buồn với tính chất không tình nguyện, xâm lấn 

(không mong muốn), những giấc mơ tái diễn liên quan đến sự kiện đau buồn. Đau 

khổ nội tâm tái diễn khi đối diện với tình huống, dấu hiệu, đồ vật liên quan với sự 

kiện gây sang chấn. Một bệnh lý nhẹ có triệu chứng tương tự làm gợi nhớ về tử 

vong trong dịch bệnh.Tiếng điện thoại gợi nhớ tin báo về tình trạng sức khỏe, cái 

chết của người thân. Sự né tránh thường trực các kích thích liên quan đến sự kiện 

đau buồn như: né tránh (hoặc sợ hãi mãnh liệt) đi ngang các bệnh viện, né tránh 

(hoặc sợ hãi mãnh liệt) khi nghe còi cứu thương, sợ hãi khi nhìn đồ vật của người 

thân, tránh nhắc nhở đến người thân (đã mất),…Việc gợi nhớ hoặc những ký ức tái 

diễn này có thể gây ra các vấn đề cơ năng cơ thể, các triệu chứng bất thường của 

các hệ cơ quan dù không tổn thương (cơ quan) nào giải thích cho triệu chứng đó 

(tim nhanh, khó thở, toát mồ hôi, buồn nôn, đau bụng, buồn tiêu, đau đầu, chóng 

mặt, run, yếu liệt,…). Các vấn đề về tâm lý cũng có thể xuất hiện như không nhớ 

được một ít hoặc toàn bộ yếu tố quan trọng của sự kiện đau khổ, các niềm tin hoặc 

kỳ vọng quá mức vào người khác hoặc bản thân đưa đến sự thất vọng, trách móc 

bản thân hoặc người khác. 
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Tình trạng mất người thân đột ngột, nhanh chóng khi biến chứng nặng của nhiễm 

Covid làm xuất hiện sang chấn tâm lý nặng nề với người ở lại. Chỉ trong vài ngày, 

vài tuần trước người thân vẫn còn sinh hoạt, giao lưu nhưng đột ngột gia đình lại 

nhận được tin tức báo tử. Hoàn cảnh dịch bệnh còn làm việc giải quyết tang chế 

cũng hạn chế. Giải quyết tang chế trong hoàn cảnh bình thường có thể xem là cách 

để sắp xếp đau buồn, cách để người còn sống giảm nhẹ nỗi đau do mất người 

thân.Những qui tắc, cách hành lễ trong tang lễ, thời gian cho tang lễ, lễ cúng thất… 

là những bước giúp cho sự đau khổ của người ở lại được gói ghém và dần dần trở 

lại cân bằng. Sự giản lược đối với bệnh nhân tử vong do nhiễm covid làm cho cơ 

chế giải quyết sang chấn này dành cho người thân hoàn toàn bị cắt bỏ và điều này 

làm nguy cơ xuất hiện rối loạn stress cấp, rối loạn thích ứng và PTSD dễ dàng xuất 

hiện hơn. 

PTSD không chỉ liên quan đến một tình trạng nặng nề như tử vong, bệnh nguy kịch 

mà còn có thể liên quan đến tình trạng phong tỏa, cách ly, dẫn đến những ám ảnh 

đơn thuần với triệu chứng bệnh. Nghiên cứu ở những người bị phong tỏa do dịch 

SARS năm 2008, có 54% ám ảnh và né tránh những người ho, hắc hơi; 26% né 

tránh nơi đông đúc; 21% né tránh tất cả những nơi công cộng. Có hơn 1/3 số người 

mắc bệnh lý tâm thần trong nghiên cứu của Hao F và cộng sự, mắc phải tình trạng 

PTSD. 

Đau khổ không được giải quyết là một ám ảnh làm con người phải tìm kiếm một 

niềm tin khác để giúp cân bằng cho chính họ, khi mà niềm tin vào y học hiện đại 

đã bị dao động do sang chấn. Một niềm tin vào các loại thảo dược một cách mù 

quáng khi người thân đã mất, khi bản thân chưa cảm giác được an toàn sẽ xuất hiện 

sau thất bại của y học hiện đại. Sự chê bai, mỉa mai đối với Tây y, từ chối việc điều 

trị Tây y dù tiến triển bệnh lý không khả quan… là hậu quả có thể xuất hiện liên 

quan đến những thay đổi tiêu cực về nhận thức sau khi sự kiện gây sang chấn xảy 

ra. Điều này không chỉ xuất hiện trong dịch bệnh, mà còn liên quan đến tình trạng 

các trang mạng đăng tải nhiều thông tin về các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ và 

phong trào sử dụng các loại thảo dược lan tràn trong cộng đồng. Lạm dụng chất 

cũng xuất hiện trong bối cảnh này (lạm dụng rượu, thuốc lá,…). Tình trạng bùng 

phát của dịch bệnh làm niềm tin này dường như lan tràn nhanh chóng và có nguy 

cơ làm giảm hiệu quả chăm sóc của hệ thống y tế. Điều này là một yếu tố góp phần 

làm cho chiến dịch chống sựlan tràn của dịch bệnh bị suy giảm. 
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5. RỐI LOẠN LO ÂU - TRẦM CẢM 

Lo âu là một hoạt động bình thường của tâm lý. Lo âu những nguy cơ có thể xuất 

hiện giúp chủ thể đề phòng, có chiến lược phù hợp đểứng phó và vượt qua những 

khó khăn có thể xuất hiện. Lo âu là động lực để con người phát triển khi cố gắng 

hoàn thiện bản thân và hỗ trợ cho môi trường xung quanh. Từ đó, lo âu giúp bản 

thân con người và xã hội tiến bộ hơn. 

Lo âu chỉ được xem là bệnh lý khi lo lắng thái quá về những hậu quả tiêu cực của 

nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tưởng tượng đến những vấn đề xấu, tiêu cực có thể 

xuất hiện với bản thân và người nhà, như: tương lai đen tối nếu bệnh tật xuất hiện, 

thu nhập gia đình bị suy giảm, các vấn đề tai nạn xảy ra với bản thân hoặc người 

nhà, các vấn đề xấu về thực phẩm, không khí,… Lo âu để gọi là bệnh lý còn khi 

xuất hiện với hình thức ám ảnh (là những suy nghĩ, hình ảnh lặp đi lặp lại với tính 

chất xâm lấn, cưỡng bách). Các dấu hiệu cơ thể phải xuất hiện kèm theo với suy 

nghĩ lo âu: cơn hoảng loạn (lo âu cấp tính) với biểu hiện bằng tình trạng cơn tăng 

huyết áp đột ngột, tăng nhịp tim, cảm giác khó thở, nghẹn cổ (như có cục chặn ở 

cổ), run rẩy tay chân, toát mồ hôi; đau dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản, đau 

bụng, sôi ruột, tiêu chảy hoặc táo bón, căng thẳng cơ bắp, choáng váng, chóng mặt, 

hoa mắt. 

Trầm cảm là một biểu hiện của rối loạn khí sắc với biểu hiện chủ yếu của khí sắc 

trầm uất, tình trạng chán nản với mọi hoạt động. Kèm theo các dấu hiệu khác về 

mặt tâm thần - tâm lý và cơ thể (somatoform). Bao gồm: mệt mỏi, chán ăn hoặc 

thèm ăn quá mức, sụt cân hoặc tăng cân (≥ 5% khối lượng cơ thể), mất ngủ hoặc 

ngủ nhiều, giảm vận động, ý nghĩ bi quan, tự ti, mặc cảm, bị tội, ý tưởng tự sát 

hoặc có hành vi tự sát. Có thể xuất hiện các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác phù 

hợp hoặc không phù hợp với khí sắc.Các triệu chứng trầm cảm phải kéo dài ít nhất 

2 tuần để được chẩn đoán là bệnh lý trầm cảm. 

Tình trạng dịch bệnh Covid sẽ thúc đẩy tình trạng lo âu càng tăng. Lo âu bản thân 

nhiễm bệnh, lo âu lây lan bệnh cho người xung quanh, lo âu về sự cô lập khi quá 

trình phong tỏa, giản cách toàn xã hội hoặc bị cách ly, lo âu các biến chứng nguy 

hiểm và nhất là lo âu về cái chết. Khả năng kích hoạt lại bệnh lý lo âu và trầm cảm 

có sẵn; khả năng kích hoạt bệnh lý lo âu - trầm cảm tiềm ẩn mà chưa bùng phát lần 

nào; khả năng kích thích một tình trạng lo âu bình thường trở thành bệnh lý lo âu - 
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trầm cảm. Sự đau khổ do mắc bệnh hoặc mất người thân làm khả năng xuất hiện 

trầm cảm là có thể đoán trước, ngoài các rối loạn liên quan đến stress và sang chấn. 

Các loại ma túy khác nhau (ma túy đá, thuốc kích thích, rượu, cần sa,…) xuất hiện 

trong trầm cảm lo âu và stress luôn được đề cập, như là một phương thức né tránh, 

giảm nhẹ đau khổ xuất hiện trong đại dịch. 

Đánh giá bằng thang DASS-21 phát hiện những người mắc phải vấn đề tâm thần 

trong đỉnh dịch Covid năm 2019 ở Trung Quốc có các triệu chứng lo âu dữ dội về 

sức khỏe, tức giận, tính xung động và ý tưởng tự sát. Hoặc như nghiên cứu bằng 

thang PHQ-9 và GAD-7 ở Trung Quốc, ghi nhận 43.7% có triệu chứng trầm cảm, 

37.4% có triệu chứng lo âu, 31.3% có triệu chứng kết hợp lo âu - trầm cảm ở thanh 

thiếu niên. Tương tự, nghiên cứu bằng thang PHQ-9 ở những người cách ly ở 

Trung Quốc ghi nhận 12.06% trầm cảm nhẹ, 3.24% trầm cảm trung bình và 1.16% 

trầm nặng đến nguy kịch. Yếu tố cách ly xã hội, tình trạng nhiễm bệnh nặng, thông 

tin xấu trên truyền thông được chỉ rõ là yếu tố gây ra triệu chứng trầm cảm. Trong 

đại dịch ở Ý, năm 2019, có 13.6% bị rối loạn trầm cảm, 23.3% bị rối loạn lo âu, 

8% bị hưng cảm, 2% bị rối loạn thích ứng có trầm cảm và/hoặc lo âu, 10% bị rối 

loạn hành vi ăn uống, 3.8% có tình trạng gây hấn; trong khi đó, năm 2020, có 

12.3% bị rối loạn trầm cảm, 22.3% bị rối loạn lo âu, 2.9% bị hưng cảm, 7.8% bị rối 

loạn thích ứng có trầm cảm và/hoặc lo âu, 4.6% bị rối loạn hành vi ăn uống, 10.7% 

có tình trạng gây hấn. Đây là tỷ lệ bệnh rất cao so với tỷ lệ lưu hành trong dân 

sốchung. 

6. CÁC BIẾN CHỨNG THẦN KINH - TÂM THẦN KHÁC LIÊN 

QUAN NHIỄM COVID 

Các rối loạn giấc ngủ đơn thuần, các rối loạn dạng cơ thể (somatoform disorders) 

cũng có thể xem là những vấn đề tâm thần - thần kinh xuất hiện khi nhiễm covid. 

Theo Hao F và cộng sự, có hơn ¼ người có vấn đề tâm thần trong dịch Covid năm 

2019 mắc phải tình trạng mất ngủ trung bình nặng đến nặng. 

Không những vậy còn có nhận định về khả năng tác động đến hệ thần kinh trung 

ương, và có nghiên cứu ghi nhận những dấu hiệu của tổn thương thần kinh. Tổng 

quan do Jasti M và cs ghi nhận về khả năng SARR-CoV-2 nhiễm vào tế bào thần 

kinh, đặc biệt là medulla oblongata ở trung khu điều phối tim phổi, cũng có thể liên 

quan đến phản ứng viêm gây tổn thương thứ phát ở sợi trục thần kinh. Nghiên cứu 
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Mao L và cộng sự trên các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung Quốc ghi 

nhận có đến 36.4% có biểu hiện dấu hiệu hệ thần kinh: 24.8% có dấu hiệu hệ thần 

kinh trung ương (Central Nervous System – CNS), 8.9% có dấu hiệu thần kinh 

ngoại biên (Peripheral Nervous System – PNS) và 10.7% tổn thương thần kinh cơ. 

Biểu hiện CNS thường gặp nhất là chóng mặt (16.8%) và đau đầu (13.1%).Biểu 

hiện thần kinh ngoại biên (PNS) thường gặp nhất là giảm vị giác (5.6%) và khứu 

giác (5.1%). Biểu hiện CNS còn có bệnh lý mạch máu não cấp tính (5.7%) (sốc 

thiếu máu cục bộ, xuất huyết não), suy giảm ý thức (14.8%). Có những lý giải tổn 

thương thần kinh có thể liên quan giữa thụ thể ACE2 (angiotensin-converting 

enzyme 2) ở tế bào đệm (glial) và tế bào thần kinh với nCoV, sự tồn tại của nCoV 

trong dịch não tủy.Bên cạnh đó, về lâu dài, yếu tố căng thẳng kéo dài đến hiện nay 

được nhiều nhà khoa học nghi ngờ là yếu tốdẫn đến vấn đề loạn thần (tâm thần 

phân liệt, loạn thần cấp,…). Tình trạng căng thẳng kéo dài có thể gây thúc đẩy sự 

tiêu hao serotonine, phospholipid và dẫn đến sự hỗn loạn chất dẫn truyền thần 

kinh, teo thần kinh và từ đó dẫn đến các triệu chứng loạn thần dương tính và âm 

tính trong loạn thần. Nguy cơ mắc phải bệnh lý loạn thần cũng đã được xác thực 

trong các nghiên cứu về dịch bệnh do virus trong y văn, cũng như tổn thương hệ 

thống thần kinh trung ương, chứ không chỉ đơn thuần là yếu tố sang chấn mãn tính 

gây ra sự suy sụp của hệ thống dẫn truyền thần kinh. Năm 2019, có 10.6% loạn 

thần cấp, năm 2020 có 9.8% loạn thần cấp trong nghiên cứu của Lorenzo RD và 

cộng sự. 

KẾT LUẬN 

Các vấn đề về thần kinh - tâm thần - tâm lý trong đại dịch do nhiễm virus có thể 

chia 2 nhóm: tổn thương cấp tính thần kinh, sang chấn cấp và mãn tính, rối loạn lo 

âu và trầm cảm, cũng như loạn thần và nghiêm trọng là kỳ thị trong cộng đồng. 

Nghiên cứu vềảnh hưởng thần kinh - tâm thần - tâm lý trong đại dịch do nhiễm 

virus vẫn chưa đầy đủ. Chủ yếu vẫn là những mô tả trong và sau đó, song vẫn chưa 

thật sự có bằng chứng tổn thương thật sự liên quan đến nhiễm virus.Mặc dù vậy, 

vẫn không thể coi nhẹ mà còn phải xem là một trong những vấn đề then chốt cho 

chiến lược phòng chống đại dịch Covid. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN GIẤC NGỦ 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. PHÂN LOẠI THEO ICD 10 

F51       Rối loạn giấc ngủ không do nguyên nhân thực thể 

F51.0    Mất ngủ không do nguyên nhân thực thể 

F51.1    Chứng ngủ nhiều không do thực thể 

F51.2    Rối loạn thời biểu thức ngủ không do nguyên nhân thực thể 

F51.3    Chứng miên hành 

F51.4    Chứng khiếp sợ trong khi ngủ 

F51.5    Ác mộng 

F51.8    Rối loạn giấc ngủ không do nguyên nhân thực thể khác 

F51.9    Rối loạn giấc ngủ không do nguyên nhân thực thể, không xác định 

2. MẤT NGỦ 

 Mất ngủ là những liên quan đến những than phiền như khó dỗ giấc ngủ, dễ 

thức giấc, ngủ không ngon giấc, ngủ ít, thường xuyên và kéo dài sự tỉnh giấc, kèm 

theo các khó chịu và các suy giảm trong ngày liên quan đến mất ngủ như dễ kích 

thích, khó khăn chịu đựng áp lực, khó tập trung, suy nhược. 

 Mất ngủ hầu hết thường được nghĩ là một triệu chứng hơn là một rối loạn 

hay còn gọi là mất ngủ thứ phát. Tuy nhiên, gần đây thuật ngữ mất ngủ thứ phát 

không phù hợp được thay bằng các rối loạn kèm theo rối loạn giấc ngủ. 

3. ĐIỀU TRỊ HÓA DƢỢC 

3.1 Thuốc ngủ - thuốc giải lo âu gây ngủ 

Thuốc Liều dùng 

Zolpidem 2,5 - 10mg 

Triazolam 0,125 - 0,25mg 

Zoplicone 5 - 20mg 

Temazepam 7,5 - 30mg 

Oxazepam 10 - 30mg 

Alprazolam 0,25 -1mg 

Lorazepam 0,5 -2mg 

Clonazepam 0,5 -2mg 

Diazepam 2,5 - 10mg 

Clorazepate 7,5 -22,5mg 
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Quazepam 7,5 -15mg 

Flirazepam 15 -30mg 

Bromazepam 1,5 -12mg 

3.2 Thuốc chống trầm cảm có tác dụng êm dịu gây ngủ 

Thuốc Liều dùng 

Amitriptyline 10 - 100mg 

Doxepin 10 - 200mg 

Trazodone 25 - 400mg 

Nortriptyline 10 - 100mg 

Nafazodone 100 - 600mg 

Mirtazapine 15 -60mg 

3.3 Thuốc chống loạn thần tác dụng gây ngủ 

Thuốc Liều dùng 

Chlorpromazine 25 - 50mg 

Haloperidol 0,5 - 40mg 

Quetiapine 25 -1200mg 

Olanzapine 2,5 -20mg 

Risperidone 2 - 6mg 

3.4 Thuốc điều chỉnh khí sắc có tác dụng gây ngủ 

Thuốc Liều dùng 

Carbamazepine 100 - 800mg 

Gabapantin 100 - 3600mg 

Divalproat 125 - 2000mg 

oxcarbazepine 150 -2400mg 

3.5 Thuốc khác 

Thuốc Liều dùng 

Diphenhydramine 25 - 100mg 

Cyprohepadine 4 -40 mg 

Buspirone 5 - 40mg 

Clonidine 0,1 - 1,2ng 

Ngoài ra các nghiên cứu mới, ghi nhận hiệu quả của melatonin trong điều trị mất 

ngủ. Các thuốc hỗ trợ khác như: ginkgo biloba… 

4. ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ 

Các liệu pháp nhận thức hành vi trong điều trị giấc ngủ như 

 Kiểm soát các kích thích. 
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 Liệu pháp hạn chế ngủ. 

 Tập huấn thư giãn. 

 Điều chỉnh nhận thức không phù hợp về giấc ngủ. 

 Vệ sinh giấc ngủ. 

Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Y tế (2000), ICD 10, Bảng phân loại Quốc tế Việt Anh  lần thứ 10, Nhà 
xuất bản y học, tr 235  - 237 

2. Deiel J. Buysse, Pactrick J. Strollo Jr., Jed E. Black, Phyllis G. Zee, John W. 

Winkelman (2008), sleep disorders, textbook of psychiatry, 5th, pp. 921 – 

969 

3. Martin Reite, John Ruddy, Kim Nagel (2002), Evaluation and management 

of sleep disorders, 3th. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SA SÚT TRÍ TUỆ 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐẠI CƢƠNG: 

1.1. Định nghĩa: 

Là một bệnh lý thoái hóa thần kinh gây ra suy giảm dần dần trí nhớ và các 

chứcnăng nhận thức so với trước đây, ảnh hưởng đến hoạt động sống và làm việc 

hàngngày.Sa sút trí tuệ (SSTT) tăng dần theo tuổi, đặc biệt từ tuổi 60 trở lên. 

1.2. Nguyên nhân: 

 Bệnh Alzheimer, còn được gọi là lú lẫn tuổi già, là nguyên nhân hàng đầu 

của sa sút trí tuệ. Bệnh ảnh hưởng chủ yếu đến những phần não kiểm soát sự 

suy nghĩ, trí nhớ và ngôn ngữ. 

 Sa sút trí tuệ mạch máu xảy ra sau tổn thương não do bệnh lý mạch máu não 

gây ra. Sa sút trí tuệ thường xảy ra đột ngột và tiến triển từng bậc với các 

biểu hiện như giảm trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn tiêu tiểu và vụng về 

khi thực hiện các động tác... Sa sút trí tuệ mạch máu thường xảy ra ở người 

bị tai biến mạch máu não, người bệnh tiểu đường và cao huyết áp không 

điều t 

 Các bệnh lý thoái hóa não (như bệnh Parkinson), ngộ độc kim loại, bệnh 

nhiễm trùng (như giang mai, nhiễm HIV)... cũng gây ra sa sút trí tuệ ở giai 

đoạn gần cuối của bệnh. 

 rị hoặc điều trị không hiệu quả.Một số bệnh lý tổng quát như sốt cao, cơ thể 

bị mất nước, thiếu vitamin và suy dinh dưỡng, tác dụng phụ của thuốc, bệnh 

lý tuyến giáp, nghiện rượu hoặc chấn thương đầu nhẹ cũng có thể gây ra sa 

sút trí tuệ. 

2. PHÂN LOẠI 

2.1. Sa sút trí tuệ của bệnh chuyển hóa 

 SSTT kiểu vỏ: AlZheimer, thoái hóa vỏ não không đối xứng, kết hợp SSTT-

Xxow cứng cột bên teo cơ. 

 SSTT kiểu dưới vỏ: Parkinson, teo đa hệ thống, liệt trên nhân tiến triển, 

bệnh Hungtinton. 

2.2. Sa sút trí tuệ của bệnh mạch máu 

 Do nhồi máu não: lỗ khuyết, nhiều ổ, những vị trí thùy trán- thái dương. 
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 Bệnh Binswanger 

 Hỗn hợp 

2.3. Sa sút trí tuệ do nhiễm độc: 

 Rượu. 

 Kim loại nặng. 

 Thuốc: an thần gây ngủ, kháng cholinergic, digoxin, kháng H2 thuốc loạn 

thần có kháng Dopamin. 

2.4. Sa sút trí tuệ do bệnh nhiễm 

 HIV, giang mai, lao 

 Prion 

2.5. Sa sút trí tuệ do bất thƣờng cấu trúc não bộ 

 Giãn não thất áp lực bình thường, máu tụ dưới màng cứng, u não. 

2.6. Sa sút trí tuệ do nguyên nhân khác 

 Nhược giáp 

 Thiếu vitamine B12 

 Các bệnh chuyển hóa 

3. ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN 

3.1. Thăm khám lâm sàng 

 Khai thác kỹ bệnh sử là chìa khóa để chẩn đoán SSTT. 

 Chú ý khai thác kỹ của từng loại rối loạn, thời điểm xuất hiện diễn tiến của 

chúng. Các test thăm dò tâm lý thần kinh học được sử dụng 

3.1.1. Đánh giá tính chất giảm trí nhớ: 

Bảng 1 

Tính 

chất 

Quên Mức gia tăng Nhận biết 

bởi 

Khi có gợi ý KẾT LUẬN 

Mức 

độ 

Thỉnh 

thoảng 

Chậm Bản thân, 

người thân 

Nhớ lại ngay Lành tính, cần 

theo dõi thêm 

Thường 

xuyên 

Tăng nhanh, 

nặng gần đây 

Bạn bè, 

hàng xóm 

Nhớ lại chậm 

hoặc không 

nhớ 

Giảm trí nhớ 

bệnh lý 
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3.1.2. Đánh giá nhân thức bằng test Mini-Cog 

- Nói bệnh nhân nghe 3 từ để ghi nhớ. 

- Vẽ đồng hồ (bình thường → vòng tròn kín, đủ số, số đúng vị trí và kim 
đúng vị trí) 

Bảng 2 

Nhớ lại từ Vẽ đồng hồ KẾT LUẬN 

3 từ Bình thường Giảm nhận thức nhẹ 

Bất thường 

1 - 2 từ Bình thường 

Bất thường Sa sút trí tuệ 

Không từ nào Bình thường 

Bất thường 

3.1.3. Đánh giá hành vi tâm thần 

3NPI
(2)

 (Đánh giá hành vi tâm thần) 

Hoang tưởng Bệnh nhân có thường nghi ngờ ai đó ăn cắp đồ của 

mình hoặc ai đó đang lên kế hoạch hại mình và gia 

đình mình không? 

Có  Không 

Ảo giác Bệnh nhân có hay không có những hành động như 

đang nghe ai đó nói hoặc ngồi nói chuyện với ai đó 

dù thật sự không có ai? 

Có Không 

Kích 

động/giận dữ 

Bệnh nhân có chống đối việc người khác giúp đỡ 

mình không? 

Có Không 

Trầm cảm Bệnh nhân có biểu lộ buồn rầu hoặc tâm trạng chán 

nản không? Họ có hay khóc không? 

Có Không 

Lo âu Bệnh nhân có lo lắng khi bạn rời xa họ không? Họ 

có những dấu hiệu bị căng thẳng không? 

Có Không 

Hưng cảm Bệnh nhân có vẻ hạnh phúc hoặc rất hài lòng với 

mọi việc không? Luôn xem mọi thứ là tốt không? 

Có Không 

Lãnh đạm, thu 

rút 

Bệnh nhân có mất đi thú vui hàng ngày của họ 

không? Bệnh nhân gần như không quan tâm đến 

hoạt động hoặc kế hoạch của người khác không? 

Có Không 

Bứt rứt không 

yên 

Bệnh nhân có thiếu kiên nhẫn hoặc hay cau có 

không? Họ có chịu đựng được sự chờ đợi theo kế 

hoạch dự định từ trước không? 

Có Không 

Rối loạn hành Bệnh nhân có những hành động cứ lặp đi lặp lại Có Không 
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vi không? 

Rối loạn hành 

vi ban đêm 

Bệnh nhân có thường đánh thức bạn dậy ban đêm 

không? Hay dậy quá sớm không? Ngủ ngày quá 

nhiều cữ không? 

Có Không 

Ngon miệng 

và ăn uống 

Bệnh nhân sụt cân hay lên cân? Họ có thay đổi loại 

thức ăn ưa thích không? Có chán ăn không? 

Có Không 

NPI: ―The National Provider Identifier Standard‖ - Tiêu chuẩn Quốc gia Nhận biết 

và Giải trình về Bảo hiểm Y tế của Hoa Kỳ. 

3.1.4. Đánh giá hoạt độngsống IADL( (Đánh giá hoạt động sống): 

 Giảm một trong bốn chức năng là có giảm hoạt động sống 

- Còn quản lý tiền bạc không? 

- Còn tự uống thuốc theo toa không? 

- Còn tự sử dụng các phương tiện công cộng để đi lại không? 

- Còn sử dụng điện thoại dễ dàng như trước đây không? 
3.1.5. Kết luận: 

Bảng 3 

CÓ SSTT KHÔNG, khả năng SGNT nhẹ 

Giảm trí nhớ bệnh lý 

Mini-Cog: SSTT 

NPI: Có/Không có rối loạn 

IADL: Giảm từ 1 hoạt động sống trở lên 

Giảm trí nhớ lành tính Mini-Cog: 

Giảm nhận thức nhẹ NPI: không có 

rối loạn/hoặc trầm cảm nhẹ IADL: 4 

hoạt động sống bình thường 

(1ADL: Instrumental Activities of Daily Living) 

3.2. Các triệu chứng : 

 Giảm trí nhớ (triệu chứng bắt buộc) 

- Quên những chi tiết quan trọng (tên người thân), kèm theo suy giảm khả 
năng suy luận, tính toán. 

- Giai đoạn sớm: giảm trí nhớ gần (khả năng tiếp thu kiến thức mới giảm), 
trí nhớ xa còn tốt. 

 Mất ngôn ngữ (aphasia) 

- Không tìm được từ, nói vòng vo. 

- Nói nửa chừng. 

- Tránh các cuộc hội thoại phức tạp. 
 Mất định hướng không gian: đi lạc, ngay những nơi quen thuộc. 
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 Mất dùng động tác (apraxia) 

- BN giảm khả năng thực hiện các động tác quen thuộc, khó khăn trong sử 
dụng các dụng cụ nâng cao và bình thường. 

- Cuối cùng không làm được các sinh hoạt cơ bản như ăn uống, tắm giặt, vệ 
sinh cá nhân. 

 Mất nhận thức (agnosia) 

- Không nhận thức được đồ vật thông thường, công dụng của đồ vật. 

- Không nhận ra người thân, cuối cùng không nhận ra được bản thân mình. 
Mất khả năng phán đoán, suy luận. 

 Biểu hiện khác 

- Trầm cảm, lo âu 

- Các rối loạn về hành vi 

- Kích động, la hét, tấn công mọi người 

- Vô cảm, xa lánh 

- Rối loạn giấc ngủ 

- Ảo giác, hoang tưởng 

4. CẬN LÂM SÀNG: 

4.1. Hình ảnh học: CT và MRI não giúp xác định thay đổi kích thước bộ 

não, đột quỵ, não úng thủy. 

4.2. EEG: có hình ảnh đặc hiệu trong bệnh Creutzfeldt - Jakob và các rối 

loạn khác có liên quan với chứng mất trí nhớ 

4.3. Dịch não tủy: 

4.4. Các xét nghiệm máu khác” 

 Xét nghiệm thường quy 

 Chức năng tuyến giáp 

 Định lượng vitamin B12 Homocystein (tăng trong sa sút trí tuệ) 

 Các xét nghiệm tìm độc chất, Cu trong máu hoặc nước tiểu 

5. CHẨN ĐOÁN 

5.1. Chẩn đoán xác định: 

Dựa vào hai tiêu chuẩn DSMIV của hiệp hội tâm thần và tiêu chuẩn NIA-AA 2011 

(National Institute on Aging-Alzheimer's Association diagnostic criteria) 

5.1.1. Tiêu chuẩn DSMIV 

 Khiếm khuyết nhận thức trong 2 nhóm sau: 

- Suy giảm trí nhớ (giảm khả năng học các thông tin mới hoặc nhớ lại các 
thông tin đã học trước đây). 

- Rối loạn một(hoặc vài) nhận thức sau: 
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+ Rối loạn ngôn ngữ (Aphasia) 

+ Giảm khả năng nhận thức các động tác vận động dù chức năng cảm 

giác còn nguyên vẹn (Apraxia) 

+ Không nhận biết hoặc xác định được đồ vật dù chức năng cảm giác 

còn nguyên vẹn (Agnosia) 

+ Rối loạn chức năng thực hiện các hoạt động kết hợp(như lên kế hoạch, 

tổ chức, phân công theo trình tự, tóm tắt). 

 Các khiếm khuyết nhận thức trong tiêu chuẩn A1 và A2 gây ra sự suy giảm 

đáng quan tâm về chức năng xã hội hoặc công việc khi so với khả năng bình 

thường trước đây. 

 Bệnh nhân không đang bị sảng (Delirium) 

 Các rối loạn không phải là biểu hiện của trầm cảm hoặc tâm thần phân liệt. 

5.1.2. Tiêu chuẩn NIA-AA (2011) 

 Là một bệnh lý thoái hóa thần kinh. 

 Gây ra suy giảm dần dần trí nhớ và các chức năng nhận thức (so với trước 

đây). 

 Ảnh hưởng đến hoạt động sống và làm việc hàng ngày. 

 SSTT tăng dần theo tuổi, đặc biệt từ tuổi 60 trở lên. 

5.2. Chẩn đoán phân biệt : 

 Người già 

 Tụ máu dưới màng cứng. 

 Các bệnh nhiễm trùng khác nhau. 

 Não úng thủy áp lực bình thường. 

 Thiếu máu. 

 Thiếu B12 hay folate. 

 Giang mai. 

 Nhiễm HIV. 

 Các thuốc đã dùng hoặc rượu có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và sự tập trung. 

 Lú lẫn tăng lên đột ngột có thể là biểu hiện một bệnh cơ thể (nhiễm trùng 

cấp...) hoặc nhiễm độc thuốc. Nếu lú lẫn, khó tập trung chú ý, kích động... 

xuất hiện cần xem xét ―Mê sảng‖. 

 Trầm cảm có thể gây các triệu chứng về trí nhớ, tập trung chú ý giống như 

sa sút trí tuệ, đặc biệt ở người già. Nếu khí sắc giảm hoặc trầm nổi bật, xem 

xét ―Trầm cảm‖. 

6. ĐIỀU TRỊ 

6.1. Nguyên tắc điều trị: 

 Điều trị phòng ngừa 
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 Điều trị nguyên nhân 

 Điều trị triệu chứng 

 Điều trị đặc hiệu 

6.2. Điều trị cụ thể 

6.2.1. Điều trị phòng ngừa 

 Điều trị các yếu tố nguy cơ bệnh mạch máu não 

 Tăng HA 

 Đái tháo đường 

 Hút thuốc lá béo phì và rối loạn lipid máu 

 Chế độ ăn ít béo 

 Tập thể dục và tham gia công tác xã hội 

6.2.2. Điều trị nguyên nhân 

 Như các phẫu thuật chấn thương sọ não, u não, dẫn lưu dịch não tủy. 

 Điều trị các trường hợp nghiện rượu mãn tính, ngộ độc kim loại. 

 Các bệnh nhiễm trùng: giang mai, HIV. 

 Điều trị suy giáp. 

 Bổ sung thiếu vitamin B12. 

 Do thuốc. 

 Trầm cảm. 

6.2.3. Điều trị chuyên biệt: 

 Các thuốc ức chế acetylcholinesterase cải thiện được trí nhớ và nhận 

thức:dùng trong giai đoạn nhẹ và trung bình: 

 Liều khởi đầu Liều duy trì 

Donepezil (Aricept) 5 mg/ngày 5-10 mg/ngày 

Rivastigmine (Exelon) 1,5 mg, 2lần/ngày 3-6 mg, 2lần/ ngày 

Galantamine (Reminyl) 4 mg, 2lần/ngày 8-12 mg, 2lần/ngày 

 Kháng thụ thể NMDA: dùng trong giai đoạn trung bình và nặng 

 Liều khởi đầu Liều duy trì 

Mematine (Namenda) 5 mg/ngày 10mg, 2lần/ngày 

 Chống oxy hóa 

Vitamine E: 1000đơn vị, 2lần/ngày. Hiệu quả không được chứng minh. 

6.2.4. Điều trị triệu chứng 

 Kích động: 
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- Depakine 125 mg-500 mg, 3lần/ ngày 

- Gabapentin 100 mg-300 mg, 3 lần/ngày 

- Risperidone 0,5 mg-1 mg/ ngày 

- Olanzapine (Zyprexa) 2,5-10 mg/ngày 

- Quetiapine (Seroquel) 25 mg-100mg/ngày  

 Trầm cảm: 

- Nortriptyline (Pamelor) 10-25 mg/ngày (thận trọng) 

- Venlafaxine (Effecxor) 37,5-150 mg/ ngày 

- Paroxetine (Paxil) 10-40 mg/ngày 

- Sertraline (Zoloft) 25 mg-100 mg/ngày 

- Fluoxetine (Prozac) 10 mg-20 mg/ngày 

- Citalopram (Celexa) 10-20 mg/ngày 

 Rối loạn giấc ngủ: nên dùng liều thấp và trong thời gian ngắn 

- Zopidem (Ambien) 5-10 mg/ ngày buổi tối 

- Alprazolam (Xanax) 0,25 mg -1 mg/ ngày 

- Trazodone (Desyrel) 25 mg- 100/ ngày 

 Ảo giác: 

- Risperidone (Rispedal) 0,5-2 mg/ngày 

- Olanzapine (Zyprexa) 2,5-10 mg/ngày 

- Quetiapine (Seroquel) 25 mg-100mg/ngày 

SA SÚT TRÍ TUỆ TRONG NHIỄM COVID 

Mặc dầu đại dịch Covid gây tổn thương chủ yếu trên đường hô hấp nhưng Virus 

cũng gây tổn thương trên hệ thống thần kinh làm cho người bệnh có những biểu 

hiện Rối loạn thức tỉnh(còn gọi là tình trạng Não sương mù) do Virus có thể đi 

xuyên qua mảnh sàng của tế bào khứu giác để đi trực tiếp vào não hoặc là đi theo 

dòng máu để thấm qua hàng rào máu não tại những tổ chức không vững chắc để đi 

vào trong hệ thống thần kinh và làm tổn thương tế bào thần kinh, và người bệnh sẽ 

bị tăng nguy cơ chết tế bào thần kinh, do đó tận dụng hệ thống khám chữa bệnh từ 

xa qua Zalo, Viber… để đánh giá tình trạng sa sút trí tuệ của người bệnh bị Covid 

như test 3 từ hoặc vẽ đồng hồ hoặc đánh giá hành vi tâm thần NPI đã giúp tăng khả 

năng chẩn đoán Sa sút trí tuệ từ xa trong hoàn cảnh cả thế giới đang trải qua đại 

dịch Covid và người ta đã chứng minh phương pháp tiếp cận chẩn đoán và điều trị 

từ xa vẫn có hiệu quả để đem lại lợi ích cho người bệnh  
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐẠI CƢƠNG 

1.1. Định nghĩa : 

Chóng mặt thật sự (vertigo): là một ảo giác bệnh nhân thấy đồ vật xung quanh 

xoay tròn,hoặc có cảm giác bản thân bị xoay tròn gặp trong tổn thương hệ thống 

tiền đình trung ương hay ngoại biên. 

Choáng váng (xây xẩm, chao đảo, nhẹ đầu...): là các cảm giác lâng lâng, nhẹ đầu, 

xây xẩm, mất thăng bằng, chao đảo và đứng không vững...nhưng không có bất kỳ 

ảo giác chuyển động nào; có thể là do nguyên nhân thần kinh như trong tổn thương 

tiểu não,thị giác hay do những nguyên nhân khác hay gặp trong bệnh tim 

mạch(Nhịp tim không đều, hạ huyết áp) hay do nguyên nhân tâm lý(hội chứng tăng 

thông khí hay thở gấp do sợ hãi, Rối loạn lo âu chẳng hạn). 

1.2. Các nguyên nhân chóng mặt 

1.2.1.  Nguyên nhân trung ương: 
 Tổn thương thần kinh (U vùng góc cầu tiểu não) 

 Bệnh mạch máu não 

 Migraine 

 Multiple sclerosis 

1.2.2. Nguyên nhân ngoại biên 

 Viêm thần kinh tiền đình 

 Chóng mặt tư thề kịch phát 

 Cholestotoma 

 Menier‘s disease 

 Xơ cứng tai 

 Rò ngoại dịch tai trong 

 Bệnh tai trong 

1.2.3. Phân loại lâm sàng: 

 Chóng mặt nguồn gốc trung ương 

 Chóng mặt nguồn gốc ngoại biên 

 Ngoài ra, các tác giả phân loại chóng mặt trung gian 

2. CHÓNG MẶT NGUỒN GỐC TRUNG ƢƠNG 

2.1. Chóng mặt và tổn thƣơng thần kinh (hố sau-thân não) 
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2.1.1. Chóng mặt liên quan tổn thương thần kinh bao gồm: 

 U dây thần kinh VIII 

 U màng não 

 U sào bào hay (cholesteatoma) 

2.1.2. Đặc điểm lâm sàng 

 Khởi phát từ từ: đau đầu, chóng mặt, ù tai, cảm giác đầy tai. 

 Liệt TK VII, VIII (điếc). 

 Rối loạn tiền đình, rung giật nhãn cầu (nystagmus). 

 Rối loạn tiểu não cùng bên. 

 MRI cho chẩn đoán. 

 Điều trị chủ yếu là phẫu thuật. 

2.2. Bệnh mạch máu não (cerebrovascular disorders) 

Chóng mặt do nguyên nhân mạch máu có khoảng 50% các trường hợp thiếu máu 

động mạch cột sống thân nền: 

 Khi chóng mặt kèm các dấu hiệu thần kinh, tiền đình trung ương, hiếm gặp 

tiền đình ngoại biên. 

 Dấu hiệu thường gặp nhồi máu não, chóng mặt kèm nystagmus, bệnh lý mắt 

(liệt vận nhãn, mất thị lực hay thị trường một bên). 

 Hiếm gặp giảm thính lực. 

 Điều trị như đột quị giai đoạn cấp. 

2.2.1. Thiếu máu hoặc nhồi máu động mạch sống nền: thiếu máu thoáng 

qua hoặc đột quị hệ thống mạch máu sống nền thường phối hợp chóng 

mặt và thất điều. 

2.2.2. Thiếu máu đồi thị (động mạch màng mạch sau): chóng mặt có thể đột 

ngột nhưng thường bệnh nhân không nhận rõ thời khoảng. Chóng mặt 

mức độ vừa (không có cơn): loạng choạng, xay xẩm, bập bềnh, quên. 

Mất thị trường đối bên (kết hợp tác động mạch não sau) rối loạn phản 

xạ mắt-đầu (ocular tilt). Phản xạ mắt tiền đình bình thường (VOR). 

2.2.3. Tắc động mạch tai trong (internal auditory artery):  

Chóng mặt tiền đình trung ương do động mạch tai trong bắt nguồn từ 

động mạch thân nền hay động mạch tiểu não trước dưới. 

Chóng mặt kèm: 

- Nystagmus (pha nhanh đi xa bên tổn thương) 
- Điếc một bên. 

2.2.4. Nhồi máu vùng bên hành não (lateral Medulary infarction): 
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Bao gồm các triệu chứng: chóng mặt, buồn nôn, nôn, khó nuốt, nói 

khàn, nystagmus, hội chứng Horner, thất điều chi, rối loạn cảm giác 

mặt… 

2.2.5. Nhồi máu tiểu não: 

Lâm sàng bao gồm: 

- Chóng mặt 
- Thất điều tiểu não và giảm trương lực chi cùng bên 

- Triệu chứng khác: buồn nôn, đau đầu, liệt mắt, nói khó 

- Triệu chứng nặng: liệt nửa người, rối loạn ý thức. 
- CT và MRI là kỹ thuật chẩn đoán có giá trị. 

2.2.6. Xuất huyết tiểu não: 

Lâm sàng: đột ngột, chóng mặt, đau đầu kết hợp, hội chứng tiểu não, 

nystagmus, buồn nôn, rối loạn ý thức, tăng HA. 

2.3. Chóng mặt MIGRAINE 

Tiêu chuẩn đề xuất: 

 Các triệu chứng tiền đình từng cơn tái phát vừa hoặc nặng, và 

 Tiền sử migraine theo tiêu chuẩn của hiệp hội đau đầu quốc tế (International 

Headache Society - IHS), và 

 Một trong các triệu chứng migraine sau đây xảy ra trong ít nhất hai cơn 

chóng mặt: 

- Đau đầu migraine 

- Sợ ánh sáng (photophobia) 

- Sợ âm thanh (phonophobia) 

- Triệu chứng tiền triệu ánh sáng và các tiền triệu khác Loại trừ các căn 
nguyên khác bằng cận lâm sàng. 

Các triệu chứng tiền đình bao gồm chóng mặt quay cuồng, ảo giác vận động bản 

thân và môi trường. Các triệu chứng có thể tự phát, liên quan tư thế hoặc được khởi 

phát do xoay đầu. Hầu hết các bệnh nhân chóng mặt migraine có triệu chứng tiền 

đình mà không có triệu chứng thần kinh khác.Điều này giúp phân biệt chóng mặt 

migraine với các migraine thể thân nền. 

3. CHÓNG MẶT TIỀN ĐÌNH NGOẠI BIÊN 

Nhiều bệnh lý khác nhau có thể gây chóng mặt ngoại biên, nguyên nhân quan 

trọng nhất là: 
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 Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính 

 Viêm mê đạo 

 Bệnh Ménière 

 Chóng mặt áp lực 

 Chấn thương và tổn thương đầu cần phẩu thuật 

3.1. Chóng mặt tƣ thế kịch phát lành tính 

Định nghĩa: 

 Lành tính - không ác tính hay đe dọa sự sống 

 Kịch phát - đáp ứng tạo ra mãnh liệt, mệt mỏi 

 Tư thế - do thay đổi tư thế đầu hay cơ thể 

 Chóng mặt - cảm giác vận động, thường mô tả xoay tròn 

Đặc điểm: 

 Tần suất: 80% các trường hợp chóng mặt 

 Tuổi : 30-50, nữ thường gặp hơn nam 

 Thời gian khoảng cơn 1-2 phút 

 Nếu không điều trị bệnh tự khỏi từ vài tuần đến vài tháng. Tỷ lệ tái phát cao 

(1 năm: 18%, 3 năm: 30%). 

 Bệnh nhân thường ngăn ngừa bằng cách tránh tư thế gây ra chóng mặt, ―có 

thể dẫn đến rối loạn chức năng cơ cột sống, giảm chức năng tiền đình hay cả 

hai‖. 

Nguyên nhân là do sự di chuyển cơ học của sỏi tai (otolith) từ soan nang (utricle) 

vào trong ống bán khuyên. 

Lâm sàng chóng mặt kịch phát tư thế lành tính 

 Hay gặp tuổi 30 - 50. 

 Cơn chóng mặt đột ngột xảy ra khi thay đổi tư thế. Chóng mặt quay tròn xảy 

ra, kéo dài 1- 2 phút và có thể làm cho bệnh nhân cảm thấy buồn nôn nhưng 

hiếm khi nôn. 

 Có chấn thương đầu. 

 Nhiễm trùng đường hô hấp trên do virus ở giai đoạn sớm dẫn tới tổn thương 

bên trong mê đạo. 

3.2. Viêm mê đạo 
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 Viêm nhiễm của mê đạo do virus hoặc vi khuẩn. Viêm mê đạo dovirus có 

thể xảy ra khi bị cảm cúm hoặc bệnh lý khác như sởi hoặc quai bị. 

 Viêm mê đạo vi khuẩn thông thường được gây bởi viêm tai giữa không được 

điều trị đầy đủ (nhiễm trùng tai giữa). 

 Triệu chứng chính là chóng mặt, những triệu chứng khác có thể là buồn nôn, 

nôn, mất thính lực, ù tai (reo trong tai). 

3.3. Bệnh Ménière 

 Bệnh Ménière, nguyên nhân chính của chóng mặt là do thiếu cung cấp máu 

tai trong, dẫn tới làm tăng áp lực nội dịch. 

 Bệnh hội đủ 3 triệu chứng: chóng mặt, ù tai, mất thính lực (điếc). 

 Tuổi: 20-50, nam = nữ 

 Cơn kéo dài: nhiều giờ # 24 

 Mức độ: rầm rộ và trầm trọng 

 Cơ chế sinh bệnh: tăng thể tích nội dịch. 

3.4. Chóng mặt áp lực 

Những thay đổi áp lực trong tai giữa có thể kích thích các ống bán khuyên. Ở 

những người nhạy cảm, tác dụng gây chóng mặt có thể là rất mạnh mà có thể là do 

khởi phát đột ngột. Gặp trong say tàu xe, máy bay. 

3.5. Chóng mặt sau chần thƣơng và phẫu thuật vùng đầu cổ 

Các chấn thương tai trong được gây do phẫu thuật viên phẫu thuật tai giữa, hoặc 

chấn thương trực tiếp ở đầu, những thay đổi áp lực có thể gây chấn thương, dẫn 

đến vỡ màng mê đạo. 

Thường thì các tổn thương đầu gây nên một dạng chóng mặt mà ở đó cảm giác 

chuyển động xảy ra chỉ khi đầu ở một vị trí nào đó. Loại chóng mặt này được biết 

là chóng mặt tư thế. Đặc tính không thể hồi phục của nhiều tổn thương đầu có 

nghĩa là điều trị thường khó khăn. 

4. CHÓNG MẶT TRUNG GIAN 

Chóng mặt có nguồn gốc trung gian tương đối không thường gặp. 

4.1. Viêm thần kinh tiền đình 
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Do nhiễm trùng virus các sợi của thần kinh tiền đình trong cuống não. Bệnh này có 

thể đi sau nhiễm trùng đường hô hấp trên. Có cơn chóng mặt nặng, kéo dài rồi sau 

đó tan đi trong vòng vài tuần đến vài tháng. Có thể có tái phát, cơn ít nặng hơn sau 

đó và cảm giác yếu và rối loạn cân bằng. 

4.2. Chóng mặt do thuốc 

Một số thuốc có thể gây tổn thương thần kinh thính giác và tiền đình, gây mất 

thính lực và chóng mặt. Thuốc được biết nhiều nhất gây độc tai là các kháng sinh 

như Streptomycine, Kanamycine và neomycine... 

Những thuốc khác mà có thể gây tổn thương chức năng tai gồm quinine, salicylate 

(gồm cả aspirine) và lợi tiểu như furosemide, ethacrynic acid và bumetanide. 

5. KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN 

5.1. Bệnh sử - Khám lâm sàng 

5.1.1. Bệnh sử 

 Choáng váng, xây xẩm hay chóng mặt? 

 Hằng định hay ngắt quãng? 

 Độ dài của triệu chứng (vài giây, phút, giờ, ngày, hay tuần) 

 Hoàn cảnh xuất hiện (vd. chấn thương đầu, nhiễm trùng, dùng thuốc...) 

 Các yếu tố kích khởi hoặc làm nặng thêm (cử động đầu theo một hướng nào 

đó, người tiểu đường bỏ bữa, dậy ra khỏi giường). 

 Diễn tiến của chóng mặt: cải thiện, ổn định, hoặc nặng lên. 

 Ngất (nếu có thì không phải choáng váng hay chóng mặt). 

5.1.2. Các bệnh lý, dấu hiệu, và triệu chứng đi kèm 

 Mới có giảm thính lực hoặc ù tai → do tiền đình 

 Nhìn đôi, mới đeo hoặc thay kiếng, đục thủy tinh thể → do mắt 

 Đau, tê hoặc dị cảm bàn chân, yếu hai chân → do cảm giác bản thể 

 Yếu thần kinh mặt, tê, cổ gượng, đồng tử không đều, hoặc nhìn đôi → bệnh 

lý thân não hoặc cấu trúc thần kinh khác 

 Đái tháo đường, suy giáp, hoặc bệnh lý tim mạch → thân não hoặc chuyển 

hoá 

5.1.3. Các nghiệm pháp dánh giá hệ thống ốc tai - tiền đình 

 Hệ thống tiền đình - nhãn cầu 

- Test phản xạ tiền đình - nhãn cầu: cho nhìn vào một vật ở xa trong khi từ 
từ xoay đầu theo chiều ngang hoặc dọc. Kết quả bất thường nếu mắt lệch 

khỏi mục tiêu sau đó có saccades chỉnh mắt trở lại 
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- Test lắc đầu: bệnh nhân lắc đầu ngang 10 lần rồi nhìn thẳng, bất thường 
khi có nystagmus lúc ngưng lắc đầu và bệnh nhân thấy choáng váng 

- Nghiệm pháp Hallpike: cho bệnh nhân ngồi lên bàn khám, xoay đầu ngang 
45 độ rồi nhanh chóng cho bệnh nhân nằm ngửa xuống sao cho đầu vượt ra 

ngoài mép bàn và thấp hơn mặt bàn 30 độ. Bất thường là xuất hiện 

nystagmus ngang - xoay thường sau một khoảng tiềm thời ngắn, và bệnh 

nhân có lại triệu chứng choáng váng chóng mặt như từng có 

 Hệ thống tiền đình - gai 

- Test đi nối gót: bệnh nhân đi trên một đường thẳng với gót chân trước 
chạm mũi chân sau. Kết quả là bất thường khi bệnh nhân lảo đảo và bước 

lệch đi. 

- Test Romberg: đứng thẳng chụm hai chân, lúc đầu mở mắt sau đó nhắm 
mắt lại. Kết quả bất thường khi bệnh nhân có thể đứng khi mắt mở nhưng 

không thể đứng vững khi nhắm mắt. 

 Nystagmus (mô tả theo chiều của pha nhanh) 

- Pha chậm là kết quả của hoạt động tiền đình bất thường còn pha nhanh là 
hoạt động của vỏ não để điều chỉnh lại pha chậm. 

- Nystagmus do rối loạn chức năng tiền đình tai trong có thể là nysatagmus 
ngang hoặc ngang xoay, xảy ra ở tư thế trung gian hoặc lệch 45 độ khỏi 

trung tâm và nặng thêm khi không còn định thị. 

- Nystagmus do tiền đình trung ương là nystagmus đơn thuần xoay hoặc đơn 
thuần dọc, kéo dài, và không bị ảnh hưởng bởi định thị. 

- Nystagmus do liếc nhìn là nystagmus ngang biên độ thấp, tần số cao, và 
đối xứng hai bên, thấy được ở cuối tầm liếc ngang ở cả hai hướng, và 

thường do tác dụng của dược chất như rượu, benzodiazepine, phenytoin, và 

thuốc an thần. 

 Các test nghe 

- Khám ống tai ngoài với đèn soi tai 

- Đánh giá khả năng nghe tiếng nói thầm và tiếng vê ngón tay ở mỗi tai và 
nghe âm thoa tần số thâp (128Hz) 

- Nếu có giảm thính lực, xác định xem đó là điếc thần kinh hay điếc dẫn 
truyền tai giữa 

 Test kiểm tra điếc 

- Hai test thông thường được sử dụng để làm điều này là Rinne‘s test và 
Weber‘s test. 

 Rinne’s test 

Người bị điếc dẫn truyền bị giảm hoặc mất dẫn truyền khí theo đường qua ống 

tai ngoài và màng nhĩ vào tai giữa nhưng dẫn truyền xương vẫn bình thường, 
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Nếu bệnh nhân bị điếc thần kinh, nghĩa là bất thường từ phần tiếp nhận thần 

kinh ở tai trong trở đi thì sức nghe giảm nhưng dẫn truyền khí vẫn tốt hơn dẫn 

truyền xương như ở người bình thường. 

 Weber’s test 

Nếu có rối loạn dẫn truyền, thì bệnh nhân nghe tốt hơn ở bên phía tai tổn thương 

Nếu bệnh nhân bị điếc thần kinh, bệnh nhân sẽ nghe âm rung lệch về phía tai 

―tốt‖, hoặc đôi khi cân bằng nhau. 

5.1.4. Các khám khác 

 Hệ thống cảm giác sâu (bản thể) 

- Khám cảm giác tư thế và rung âm thoa ở hai chân 

- Làm test Romberg và đi nối gót 
 Hệ thống thị giác 

- Khám vận nhãn ngoài tìm song thị 

- Khám thị lực đơn giản 

- Khám tìm đục thủy tinh thể 
 Thân não và tiểu não 

- Khám các dây sọ (đặc biệt là dây V, VII, và IX) 
 Tim mạch 

- Nhịp và tần số tim, các âm thổi 

- Huyết áp lúc nằm và lúc đứng 

 Phổi 

- Tần số hô hấp khi nghỉ và khi vận động 

- Nghe phổi 

5.2. Cận lâm sàng 

Trong chóng măt cũng như các bệnh khác cần các xét nghiệm thường quy để đánh 

giá chỉ định dùng thuốc 

 CTM, Sinh hóa máu đánh giá chức năng gan - thận, ion đồ, một số trường 

hợp nhồi máu cơ tim gây triệu chứng choáng váng và chóng măt hay gặp 

trên lâm sàng nên Troponin I cũng được chỉ định để loại trừ nguyên nhân 

chóng mặt. 

 ECG - Siêu âm tim: được chỉ định trong chóng mặt, choáng váng là triệu 

chứng của bệnh tim mạch. 
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 Hình ảnh học:  Siêu âm mạch máu não ngoài sọ, CT scan não. MRI não 

được chỉ định trong chóng mặt nguồn gốc trung ương, và để chẩn đoán phân 

biệt, chẩn đoán nguyên nhân các trường hợp chóng mặt. 

5.3. Chẩn đoán 

5.3.1. Chẩn đoán xác định: 

Chóng mặt chẩn đoán dựa vào bệnh sử, thăm khám lâm sàng kết hợp với chẩn 

đoán hình ảnh học mà có chẩn đoán khác nhau như trong phân loại chóng mặt 

5.3.2. Chẩn đoán phân biệt 

 Ngất nguồn gốc tim mạch 

 Cơn động kinh 

 Chóng mặt nguồn gốc chấn thương đầu 

 Chóng mặt do bệnh về tai 

 Các nguồn gốc tâm lý 

5.4. Điều trị 

5.4.1. Nguyên tắc điều trị: 

Có hai phương pháp chính: Điều trị bằng thuốc và Điều trị hỗ trợ khác 

5.4.1.1. Điều trị bằng thuốc: 
a. Thuốc chống nôn: 

Thuốc Liều, mg Chú giải 

Metoclopramide 
10 - 20(uống) 20 (tọa 

dược) 10 (TB, DD) 

Tác dụng phụ : loạn vận động, chống 

chỉ định ở trẻ em và thai kỳ. 

Promethazine, 25-50 (uống) Buồn ngủ. 

Domperidon 20 - 30 (uống) Có thể dùng cho trẻ em. 

Dimenhydrinate 25-50 (uống) Buồn ngủ. 

b. Thuốc điều trị chóng mặt: 

Thuốc Liều, mg Chú giải 

Betahistine: 24, 

16 và 8 

16- 72 

(uống) 

Tác dụng phụ: loạn vận động, chống chỉ định ở trẻ em 

và thai kỳ, cũng có hiệu quả giảm đau. 

Flunarizine 5-10 Không dùng cho BN trầm cảm và Parkinson 
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(uống) 

Cinnarizine 
25-50 

(uống) 
Như Flunarizine 

Betahistine: Các thuốc kháng histamine chẹn thụ thể H1 ở não gây an thần và 

ức chế quá trình tự bù trừ trung ương (như cinnarizne). Betahistine kích thích 

H1 receptor thúc đẩy quá trình tự bù trừ trung ương diễn ra nhanh hơn và 

không gây buồn ngủ. Betahistine không ảnh hưởng thụ thể H2 vì vậy có tỷ lệ tác 

dụng trên đường tiêu hóa rất thấp. 

Thuốc an thần, làm giảm khả năng diễn giải xung động từ mê đạo và chống nôn: 

Flunarizine Chlopromazine, barbiturate, amitriptyline, antihistamines, cinnarizine 

Thuốc làm yên tâm bệnh nhân và làm giảm lo lắng: giải lo âu. Diazepam, 

Lorazepam, 

Hỗ trợ điều chỉnh suy giảm nhận thức tiền đình: Piracetam (Nootropyl) Flunarizine 

(Sibelium), Gigobiloba (tanakan, giloba) 

c. Thuốc ngăn cản nhận thức: alchool, barbiturates, phenothiazine, 

antihistaminic. cholinesterase inhibitors, adrenergic agents, atropine, 

scopolamine) 

5.4.1.2. Các phương pháp khác 
a.  Điều trị bệnh lý có liên quan 

Khi chóng mặt có liên quan với một tình trạng bệnh lý nào đó mà có thể điều trị 

được, thì rõ ràng là rối loạn đó nên được điều trị… 

b. Tập luyện 

Tập nhẹ nhàng, nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ. Tuy nhiên bệnh nhân nên được 

hướng dẫn để tránh những chuyển động đầu đột ngột mà có thể tạo ra cơn chóng 

mặt. 

Các chương trình tập luyện đặc biệt đã được phát minh ra cho bệnh nhân bị chóng 

mặt tư thế. Bài tập này được biết là liệu pháp làm quen hay liệu pháp thích nghi. 

NP.Epley. (tái định vị sỏi ống bán khuyên sau) Bệnh nhân thực hiện các cử động 

một cách thong thả, bài tập này được chế ra để đối phó với chóng mặt và ―huấn 

luyện― chính bản thân họ để kiểm soát cơn. Lúc đó họ ít bị mất ý thức bởi các cơn 

chóng mặt. 
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c. Nên ngưng hút thuốc lá. 
d. Chế độ ăn 

Nên tránh ăn uống nhiều, nên ăn chế độ ăn ít muối, đặc biệt là đối với bệnh nhân 

Ménière. Vì thế có thể góp phần vào phù mê đạo… 

e. Phẫu thuật 

Phẫu thuật có thể có giá trị điều trị một số trường hợp chóng mặt như do chấn 

thương đầu vỡ xương sọ chèn ép. Phẫu thuật khối u gây chóng mặt có thể hữu ích. 

Cũng có thể điều trị Ménière bằng phẫu thuật. Mục đích là hủy chúng và như vậy 

sẽ làm giảm cảm giác chóng mặt, trong khi đó cố gằng bảo tồn chức năng ốc tai. 

Tài liệu tham khảo 

1. Robert W Balohn , Neurotology , Seminars in Neurology Volume 29 

November 2009 

2. Thomas Brandt, Marianne Dieterich ,Michael Strupp , Springer; 2nd ed. 

2013 edition (August 26, 2013) 

                              

 CHÓNG MẶT TRONG NHIỄM COVID 

Covid có thể gây ra nhiều triệu chứng thần kinh như Đau đầu và mất vị giác, khứu 

giác.Choáng váng và Chóng mặt cũng là 2 triệu chứng thần kinh khác xảy ra  trong 

nhiễm Covid, trong đó: 

 Choáng váng là cảm giác mất thăng bằng, không vững khi đi lại 

 Chóng mặt là cảm giác mọi vật xoay chuyển hoặc chính bạn đang xoay 

Một số cơ chế bao gồm: 

 Hậu quả từ tình trạng Viêm do Nhiễm trùng 

 Nhiễm trùng virus trực tiếp của các mô thần kinh 

 Tổn thương các mô thần kinh do thiếu Oxy 

 Tổn thương liên quan trực tiếp với tình trạng tăng đông 

Trường hợp Chóng mặt kéo dài sau 4 tuần trong hội chứng Covid kéo dài, cùng với 

những triệu chứng khác như: mệt mỏi quá độ,khó tập trung hoặc có những vấn đề 

trí nhớ, hơi thở ngắn, đau ngực, trống ngực…Chúng ta cần làm gì với tình trạng 

chóng mặt kéo dài: 
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 Ngồi/ Nằm xuống: ngưng công việc, 

 Di chuyển cẩn thận 

 Uống nhiều nước 

 Tránh hoạt động 

 Nghỉ ngơi 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHỨC ĐẦU 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1.  ĐẠI CƢƠNG 

Nhức đầu là cảm giác đau vùng đầu và cảm giác đau này không có sự phân bố theo 

các vùng cảm giác của thần kinh. Nhức đầu là một triệu chứng rất thường gặp 

trong thực hành y khoa, là triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau. Nhức đầu 

được phân thành hai nhóm lớn là nhức đầu nguyên phát và thứ phát. Nhức đầu 

nguyên phát là nhức đầu không thực thể hay không do căn nguyên cấu trúc. Hầu 

hết cơn nhức đầu nguyên phát kéo dài nhiều giờ, cảm giác đau được truyền đi bởi 

những sợi thần kinh chậm không có myelin. Trái lại, nhức đầu thứ phát là do bệnh 

lý thực thể hay tổn thương cấu trúc gây ra. 

Mục tiêu trong chẩn đoán nhức đầu cần xác định nhức đầu là nguyên phát hay thứ 

phát: 

 Nhức đầu nguyên phát là các loại bệnh mà triệu chứng chủ yếu là nhức đầu, 

ngoài ra không có một tổn thương nào khác, chiếm hơn 90% các loại nhức 

đầu. 

Theo phân loại của Hiệp hội Nhức đầu Quốc tế (International Heachdache Society) 

thì có ba loại thường gặp nhất: 

- Nhức đầu dạng căng thẳng (tension type headache). 

- Nhức đầu Migraine. 

- Nhức đầu từng cụm (cluster headache). 

 Một số thể khác như đau nửa đầu liên tục, nhức đầu hàng ngày kéo dài mới, 

nhức đầu gắng sức, nhức đầu lúc ngủ, nhức đầu sét đánh. 

 Nhức đầu thứ phát là triệu chứng nhức đầu đi kèm các bệnh lý khác, trong 

trường hợp này thầy thuốc cần phải tìm ra nguyên nhân để điều trị. 

Các nguyên nhân thường gặp của nhức đầu thứ phát: 

- Tổn thương choán chỗ trong não: u, máu tụ, áp-xe não. 

- Chảy máu màng nhện. 

- Viêm màng não (vi trùng, siêu vi, nấm, bệnh lý ác tính). 

- Tai biến mạch máu não. 
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- Viêm động mạch đại bào. 

- Đau thần kinh tam thoa. 

- Nhức đầu do biến dưỡng (nhiễm trùng toàn thân, ngộ độc, lạm dụng 

thuốc). 

- Bệnh lý về mắt, răng, xoang. 

2. TIẾP CẬN MỘT TRƢỜNG HỢP NHỨC ĐÀU 

2.1. Trước một trường hợp nhức đầu người thầy thuốc cần phải hỏi bệnh sử 

đầy đủ và chính xác, bệnh sử có thể giúp rất nhiều trong việc chẩn đoán 

nguyên nhân, các câu hỏi sau đây sẽ giúp thầy thuốc định hướng về căn 

nguyên của bệnh: 

- Nhức đầu từ lúc nào? Mới bị hay đã bị nhiều lần? 

- Bệnh nhân có tiền căn chấn thương sọ não hay không? 

- Triệu chứng nhức đầu xuất hiện khi bệnh nhân đang làm gì? 

- Cảm giác nhức đầu như thế nào? 

- Bệnh nhân đã từng bị nhức đầu như vậy bao giờ chưa? 

- Bệnh nhân đang có bệnh gì khác không? 

 Nếu bệnh nhân đã bị nhức đầu nhiều lần, thì có thể là bệnh Migraine hoặc 

nhức đầu dạng căng thẳng. 

 Nếu một trường hợp bị nhức đầu mới bị lần đầu tiên mà có cường độ đau dữ 

dội và xảy ra khi gắng sức thì phải nghĩ tới chảy máu màng não. 

 Các trường hợp chấn thương sọ não có thể có biến chứng tụ máu dưới màng 

cứng mạn sau vài tháng. 

 Nhức đầu theo nhịp mạch thường gặp trong nhức đầụ Migraine, nhức đầu 

âm ỉ có thể là nhức đầu dạng căng thẳng. 

 Nếu bệnh nhân đã bị nhức đầu rất nhiều lần với triệu chứng tương tự thì có 

thể là bị nhức đầu dạng căng thẳng hoặc Migraine. 

2.2. Các triệu chứng chỉ báo tình trạng nguy hiểm gợi ý nguyên nhân nhức 

đầu thử phát: 

- Xảy ra đột ngột khi bệnh nhân gắng sức: chảy máu màng não, chảy máu 

não. 

- Có bất thưòng về thần kinh (yếu liệt chi, thay đổi tính tình): u não, tai biến 

mạch máu não. 

- Xảy ra ở bệnh nhân trên 50 tuổi: viêm động mạch đại bào (viêm động 

mạch Horton). 

- Tình trạng nhức đầu ngày càng tăng: tổn thương choán chỗ. 

- Có bất thường về dấu sinh tồn: sốt, huyết áp tăng, mạch giả: viêm màng 

não, tụ máu ngoài màng cứng cấp. 
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- Nhức đầu với cường độ dữ dội: chảy máu màng não. 

- Co giật: u não. 

- Tiền sử gần đây có chấn thương đầu. 

- Nhức đầu xảy ra khi gắng sức. 

- Nhức đầu xảy ra khi ho, hoặc tùy thuộc vào tư thế (cúi gập, cử tạ). 

- Một nhức đầu làm tỉnh ngủ hoặc xảy ra lúc thức. 

- Tiền sử có liên quan đến các bệnh mạn tính như ung thư . 

- Kết hợp giữa nhức đầu với gãy gượng. 

- Kết hợp giữa nhức đầu với thay đổi nhân cách, hành vi hoặc thay đổi ý 

thức. 

2.3. Việc chẩn đoán nhức đầu thứ phát dựa trên sự khai thác cẩn thận bệnh 

sử, khám thực thể và thăm khám thần kinh. Các xét nghiệm thích hợp 

bao gồm đánh giá máu, dịch não tủy và khảo sát hình ảnh học. Các đặc 

điểm sau đây của cơn nhức đầu cũng rất quan trọng cho chẩn đoán: 

- Đặc tính của cơn đau: Nhức từng cơn hay nhức liên tục. Nhức đầu từng 

cơn thường gặp trong Migraine, nhức âm ỉ, liên tục gặp trong nhức đầu 

dạng căng thẳng, nhức đột ngột và dữ dội thường gặp trong chảy máu 

màng não. 

- Vị trí nhức đầu Migraine là đặc tính đặc biệt của Migraine, tuy nhiên cũng 

có thể gặp triệu chứng này trong u não. Nhức đầu sau gáy hay gặp trong 

tổn thương cột sống cổ hay các tổn thương hố sau. Nhức vùng trán, mặt có 

thể là triệu chứng của viêm xoang, nhức vùng hốc mắt gặp trong tăng nhãn 

áp. 

- Thời gian xảy ra nhức đầu: Nhức đầu Migrain thường xảy ra vào buổi 

sáng, nhức đầu đầu dạng căng thẳng xảy ra khi làm việc căng thẳng. Nhức 

đầu tăng nhiều vào ban đêm hay khi nằm thường gặp trong tăng áp lực nội 

sọ. 

- Nhức đầu có theo nhịp mạch hay không: Nhức đầu theo nhịp mạch thường 

là Migraine, nhiễm trùng, nhức đầu âm ỉ gặp trong nhức đầu căng cơ. 

- Đặc điểm tiền triệu. 

- Các triệu chứng kèm theo: Nôn ói, sợ ánh sáng có thể gặp trong Migraine 

hay hội chứng màng não, sung huyết niêm mạc mắt, nghẹt mũi gặp trong 

nhức đầu từng cụm. 

- Các yếu tố làm tăng và giảm cơn đau: Nhức đầu Migraine hay tăng áp lực 

nội sọ tăng khi gắng sức, nhức đầu dạng căng thẳng giảm khi nghỉ ngơi. 

- Các yếu tố khởi phát cơn nhức đầu: môi trường, tâm lý, dinh dưỡng, nội 

tiết, tư thế... 
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Thăm khám lâm sàng 

- Đa số các trường hợp nhức đầu khi thăm khám thường là bình thường tuy 

nhiên bao giờ thầy thuốc đều phải khám lâm sàng đầy đủ về phương diện 

nội khoa và thần kinh, mục đích để tìm các dấu hiệu thần kinh định vị hay 

dấu hiệu màng não, phải soi đáy mắt để tìm các triệu chứng của tăng áp lực 

nội sọ (phù gai thị) và sau đó có thể phải thực hiện một số xét nghiệm, mục 

tiêu để xác định nhức đầu là nguyên phát hay thứ phát. 

2.4. Các xét nghiệm máu nên làm cho nhức đầu: 

2.4.1. Xét nghiệm ban đầu: 

- Tế bào máu: thiếu máu, bệnh bạch cầu, bệnh nhiễm trùng.  

- VS và CRP: viêm động mạch thái dương hoặc bệnh hệ thống. 

- Creatinin: suy thận. 

- Calcium máu: loại trừ chứng tăng calci huyết. 

- Chức năng tuyến giáp: nhược giáp? 

- Chức năng gan: di căn, ung thư? 

2.4.2. Xét nghiệm bổ sung: 

- VDRL. 

- HIV. 

- Kháng thể bệnh Lyme. 

- ANA, lupus anticoagulant, anticardiolipin antibodies. 

2.5. Vai trò của điện não đồ: 

 EEG ít có giá trị trong chẩn đoán thường qui nhức đầu. 

 EEG có thể có giá trị trong: 

- Có triệu chứng thần kinh khu trú. 

- Hôn mê hoặc thay đổi ý thức. 

- Tiền triệu của cơn migraine không điển hình. 

- Nghi ngờ có song hành bệnh động kinh. 

2.6. Chỉ định hình ảnh học thần kinh: 

- Bất thường không thể giải thích khi thăm khám thần kinh. 

- Nhức đầu thường xuyên tăng nhanh. 

- Tiền sử có mất ý thức do nhức đầu. 

- Chóng mặt dữ dội hoặc mất phối hợp động tác. 

- Tiền sử lạm dụng thuốc truyền tĩnh mạch, các yếu tố nguy cơ trong tĩnh 

mạch khác, hoặc phơi nhiễm với bệnh lao. 
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- Tiền sử chấn thương đầu, hoặc té ở người già. 

- Nhức đầu khởi phát sau 50 tuổi. 

- Nhức đầu cố định, đau hơn trong tư thế nằm ngang. 

- Nhức đầu khởi phát khi ho, hoạt động tình dục hoặc tập thể dục. 

- Nhức đầu kết hợp sốt, thay đổi nhân cách, thay đổi tri giác thoáng qua. 

- Nhức đầu sét đánh. 

- Đau thần kinh V ở người trẻ (MRI loại trừ xơ cứng rải rác). 

 Vai trò của CT và MRI 

- Migraine cơn lặp lại: không cần CT hay MRI, trừ trường hợp sau: 

+ Tính chất cơn nhức đầu lần này thay đổi hẳn. 

+ Có cơn co giật. 

+ Có triệu chứng thần kinh khu trú. 

- Ở những bệnh nhân bị nhức đầu không do migraine, vai trò của CT và 

MRI còn chưa rõ. 

- Nên MRI nếu phải lựa chọn giữa CT và MRI. 

- So sánh CT và MRI trong chẩn đoán nhức đầu  

 CT não: 

+ Ưu điểm: rẻ hơn MRI; Nhạy với chảy máu khoang dưới nhện trong 3 

ngày đầu tiên. 

+ Nhược điểm: Liều xạ gấp 70 lần X quang ngực thường; Kém nhạy cảm 

so với MRI, có thể bỏ sót 10% u não; Thuốc cản quang: nguy cơ dị ứng 

hoặc bệnh thận, thậm chí chết người. 

 MRI não: 

+ Ưu điểm: Nhạy hơn CT, trừ chảy máu giai đoạn sớm; Hầu như không 

có tác dụng phụ, an toàn cho thai kỳ (trừ 3 tháng đầu). 

+ Nhược điểm: Đắt; không làm được nếu có kim loại: aneurysm clip, 

pacemaker. 10% bệnh nhân bị chứng sợ không gian kín. 

- Độ nhạy của CT và MRI: 

 CT: Chính xác hơn cho chảy máu não giai đoạn sớm. Bỏ sót 10% u 

não, đặc biệt hố sau. 

 MRI: Nhạy hơn CT nhất là hố sau và tủy cổ. Nhạy hơn CT đối với bất 

thường chất trắng, huyết khối xoang tĩnh mạch, u não, bệnh màng não, 

bệnh tuyến yên. 

2.7. Chỉ định chọc ống sống thắt lưng (nếu CT bình thưòng) 

- Nếu lần đầu tiên bị một cơn đau bất thường như vậy. 

- Nhức đầu như sét đánh trong khi CT đầu bình thường. 

- Nhức đầu tăng tiến bán cấp tính. 
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- Nhức đầu có kèm theo sốt, lú lẫn, dấu hiệu màng não, hoặc co giật. 

3. TÓM TẮT 

Nhức đầu là triệu chứng hơn là bệnh, nhức đầu rất thưòmg gặp không chỉ trong các 

chuyên khoa thần kinh, tâm thần mà còn gặp trong hầu hết các bệnh nội và ngoại 

khoa, vấn đề có ý nghĩa rất lớn trong thực hành lâm sàng là việc nhận biết một 

nhức đầu là nguyên phát hay thứ phát. 

Những loại nhức đầu thường gặp nhất có thể chia ra làm 3 nhóm: nguyên phát, thứ 

phát, và đau dây thần kinh, đau mặt và những kiểu nhức đầu khác. 

Những loại nhức đầu nguyên phát thường gặp nhất là: Nhức đầu dạng căng thẳng, 

nhức đầu Migraine và nhức đầu cụm. Nhức đầu dạng căng thẳng là loại nhức đầu 

nguyên phát thường gặp nhất và thường có thể điều trị được bằng những thuốc 

giảm đau thông thường. Nhức đầu thứ phát là triệu chứng của chấn thương hoặc 

những bệnh khác, nói cách khác nhức đầu thứ phát là do bệnh lý thực thể hay tổn 

thương cấu trúc gây ra. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHỨC ĐẰU DẠNG CĂNG THẲNG 

(Tension type headache) 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐẠI CƢƠNG 

Đây là loại nhức đầu phổ biến nhất, rất thường gặp, bệnh có thể xảy ra trên người 

bình thường khi làm việc ở một tư thế đầu cố định trong một thời gian lâu: thí dụ 

như làm việc với màn hình máy ví tính, may...hoặc bệnh nhân có tình trạng căng 

thẳng, lo lắng kéodài. 

Bệnh được Hiệp hội Nhức đầu Quốc tế chiạ thành hai loại: 

- Nhức đầu dạng căng thẳng từng cơn. 

- Nhức đầu dạng căng thẳng mạn tính. 

2. CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN 

Các cơ vùng mặt, cổ và da đầu có thể bị co thắt trong một số trường hợp sau: 

- Trầm cảm. 

- Lo lắng, căng thẳng. 

- Ngồi làm việc với tư thế cúi hay ngửa đầu trong một thời gian kéo dài. 

- Chấn thương. 

Cơn nhức đầu có thể khởi phát khi có một số yếu tố thuận lợi: 

- Mất ngủ hay ngủ quá nhiều. 

- Ăn quá no, uống nhiều rượu. 

- Làm việc trong môi trường ồn ào. 

- Căng thẳng trong gia đình hay ngoài xã hội. 

- Một số bệnh toàn thân. 

Có thể tình trạng co cơ làm tăng áp lực trong các vùng da đầu, cổ và làm giảm 

lượng máu nuôi cơ gây tình trạng thiếu máu, khi đó các cơ sẽ sinh ra nhiều acid 

lactic, chất này kích thích phóng thích các chất gây đau. 

3. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN 

Theo Hiệp hội Nhức đầu Quốc tế thì nhức đầu dạng căng thẳng là các cơn nhức 

đầu kéo dài vài phút tới nhiều ngày, bệnh nhân có cảm giác đau như siết chặt, nặng 
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đầu ở cả hai bên, cường độ trung bình, không tăng khi hoạt động, không nôn ói, 

nhưng có thể có triệu chứng sợ ánh sáng hay tiếng ồn khi có cơn đau. 

3.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhức đầu dạng căng thẳng từng cơn. Có ít 

nhất 10 cơn đau với các đặc tính sau: 

 Số ngày bị nhức đầu < 15 ngày/mỗi tháng. 

 Cơn nhức đầu kéo dài 30 phút tới 7 ngày. 

 Có ít nhất hai trong bốn triệu chứng sau: 

- Nhức âm ỉ, nặng đầu, không theo nhịp mạch. 

- Cường độ vừa phải (có thể làm giảm hoạt động nhưng vẫn còn làm việc 

được). 

- Nhức hai bên đầu. 

- Không tăng khi gắng sức hay hoạt động thể chất. 

 Và có đủ hai đặc tính: 

- Không buôn nôn hay ói. 

- Không có triệu chứng sợ ánh sáng hay tiếng động hoặc chỉ có một trong 

hai. 

3.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhức đầu dạng căng thẳng mạn tính: 

 Ít nhất 10 cơn nhức đầu đáp ứng tiêu chuẩn B-F liệt kê dưới đây. Đau xảy ra 

15 ngày/tháng trong vòng ít nhất 3 tháng (180 ngày/năm). 

 Nhức đầu kéo dài nhiều giờ hoặc có thể liên tục. 

 Có ít nhất 2 trong các đặc điểm sau: 

- Ép chặt/siết chặt (không theo mạch đập). 

- Cường độ từ nhẹ đến vừa phải (có thể cản trở nhưng không mất khả năng 

hoạt động bình thường) 

- Đau hai bên. 

- Không tăng cường độ đau khi lên cầu thang hay hoạt động thể chất hằng 

ngày. 

 Có cả hai đặc điểm sau: 

- Không có nhiều hơn một trong các triệu chứng: buồn nôn nhẹ, sợ âm 

thanh, sợ ánh sáng. 

- Không có buồn nôn hay ói mửa 

 Dùng thuốc giảm đau hoặc các thuốc khác 10/tháng. 

 Không do một rối loạn khác. 



55 

Chẩn đoán nhức đầu dạng căng thẳng dựa vào triệu chứng, thời gian và hoàn cảnh 

xảy ra cơn đau, cần phải chẩn đoán loại trừ các bệnh lý gây nhức đầu thứ phát 

khác, nếu cần thiết có thể dùng các cận lâm sàng thích hợp. 

4. ĐIỀU TRỊ 

Điều trị nhức đầu dạng căng thẳng dựa vào các phương pháp sau: 

 Các thuốc giảm đau và dãn cơ. Có thể sử dụng các thuốc giảm đau thông 

thường, các thuốc dãn cơ như: eperison, tizanidine, nhóm benzodiazepines. 

 Các thuốc chống trầm cảm: 

- Amitriptyline 25-100mg/ngày. 

- Nortriptyline 75mg/ngày. 

 Thuốc chống động kinh:  

- Topiramate: 100 mg/ngày. 

- Sodium Valproate: 500mg/ngày. 

 Tâm lý liệu pháp. 

 Bệnh nhân cũng cần được hướng dẫn cách sinh hoạt để làm thuyên giảm 

triệu chứng: 

- Nằm nghỉ trong phòng tối và yên tĩnh cho đến khi giảm hoặc hết triệu 

chứng. 

- Dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng lạm dụng 

thuốc làm bệnh trở thành mạn tính, rất khó điều trị. 

- Bớt hút thuốc lá. 

- Bớt uống rượu. 

- Có thể tự xoa bóp các cơ vùng gáy và da đầu, có thể đắp ấm hoặc đắp lạnh.  

 Bệnh nhân có thể tránh các yếu tố khởi phát cơn như: 

- Tìm các nguyên nhân thuận lợi của cơn đau để tránh. 

- Học cách thư giãn. 

- Tập thể dục đều đặn. 

- Đừng cố gắng quá mức. 

- Ăn uống điều độ. 

- Hãy sống thoải mái, tránh căng thẳng. 

Nhức đầu dạng căng thẳng là một bệnh mà ai cũng có thể mắc phải ít nhất một lần 

trong đời mình, đa số các trường hợp có thể điều trị dễ dàng, tuy nhiên có một số 

trường hợp mạn tính rất khó điều trị. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MIGRAINE 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐẠI CƢƠNG 

Nguyên nhân phổ biến nhất gây nhức đầu nặng. Tần suất nhức đầu migraine trong 

cộng đồng: 12,6%; tỉ lệ nam:nữ = 1:3. Khi có triệu chứng thần kinh thoáng qua 

xuất hiện trước nhức đầu - gọi là migraine kinh điển hoặc migraine có aura; các 

trường hợp khác gọi là common migraine hoặc migraine không có aura. Nhức đầu 

migraine gây ra do dãn động mạch kết hợp với viêm do nguyên nhân thần kinh, có 

lẽ ở tuần hoàn ngoài sọ, thường ảnh hưởng nhánh trán của động mạch thái dưong 

nông, gây biểu hiện đặc trưng: đau theo nhịp mạch vùng thái dương. Các triệu 

chứng thực vật và cảm giác gây ra do hoạt hóa hệ thống giao cảm và hệ thống lưới 

hoạt hóa lên (thứ phát sau nhức đầu). 

2. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán: 

Chẩn đoán nhức đầu migraine được gợi ý khi có các cơn nhức đầu tái phát ở 

người khỏe mạnh. Các biểu hiện thường gặp: nhức đầu theo nhịp mạch, kéo dài 

từ 4-72 giờ, đau một bên đầu, buồn nôn và mất khả năng làm việc trong cơn 

đau. 

2.1.1. Migraine không aura (“common migraine”): ít nhất 05 cơn có đủ tiêu 

chuẩn từ a đến d: 

a. Các cơn đau kéo dài 4 - 72 giờ. 

b. Cơn đau kèm theo ít nhất một trong các biểu hiện: 

- Buồn nôn và/hoặc nôn ói. 

- Sợ ánh sáng và/hoặc sợ tiếng động. 

c. Nhức đầu có ít nhất 2 đặc tính sau: 

- Một bên. 

- Theo mạch đập. 

- Cường độ trung bình hoặc nặng. 
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- Tăng lên hoặc làm hạn chế các hoạt động hàng ngày. 

d. Loại trừ các nguyên nhân khác 

2.1.2. Migraine có aura (“classic migraine”): ít nhất 3 trong các biểu hiện 

sau: 

- Rối loạn chức năng khu trú của vỏ não hoặc thân não có hồi phục. 

- Aura phát triển dần >4 phút hoặc liên tiếp > 2 triệu chứng. 

- Mỗi aura <60 phút. 

- Nhức đầu xảy ra sau aura trong <60 phút. 

2.1.3. Migraine mạn tính hoặc chuyển dạng 

- Nhức đầu hàng ngày hoặc gần như hàng ngày (>15 ngày/tháng) >1 tháng. 

- Khoảng thời gian nhức đầu trung bình > 4 giờ/ngày (không điều trị). 

- Ít nhất một trong các biểu hiện sau: 

+ Có bệnh sử nhức đầu migraine. 

+ Bệnh sử nhức đầu Migraine tăng về tần số cùng với giảm về độ nặng 

trong ít nhất 3 tháng. 

+ Các cơn nhức đầu chồng lên vẫn thỏa tiêu chuẩn Migraine ngoại trừ 

khoảng thời gian. 

2.2. Chẩn đoán phân biệt 

Các dạng nhức đầu khác, đặc biệt các nhức đầu thứ phát (nhức đầu nặng không có 

biểu hiện lâm sàng kinh điển của migraine, hoặc có các dấu hiệu thần kinh khu 

trú): xuất huyết màng não, nhồi máu não, xuất huyết não, huyết khối tĩnh mạch 

não; bóc tách động mạch; u hoặc áp-xe não; viêm não màng não... 

Khi không có các dấu hiệu lâm sàng (khả năng nhức đầu tiên phát): cần phân biệt 

nhức đầu do viêm xoang. Bệnh sử có các cơn nhức đầu giống nhau, đặc biệt nếu 

khởi phát ở trẻ em giúp gợi ý chẩn đoán Migraine. 

3. ĐIỀU TRỊ  

3.1. Nguyên tắc điều trị 

Điều trị cắt cơn luôn được áp dụng vì bản chất đau nặng và ảnh hưởng lao động và 

ngăn chặn tiến triển của bệnh thànhmạn tính hoặc chuyển thể nhức đầu migraine. 

Mục đích: hết cơn đau và các triệu chứng kèm theọ trong vòng 2 giờ từ khi bắt 

đầu. Các thuốc này nên hạn chế sử dụng: không quá 3 ngày/tuần (10-15 

ngày/tháng) nhằm tránh nhức đầu do lạm dụng thuốc. 
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Điều trị phòng ngừa chỉ áp dụng khi các cơn đau xảy ra 3 - 4 lần trong 1 tháng. 

3.2. Điều trị đặc hiệu 

3.2.1.  Điều trị cắt cơn 

 Giảm đau và chống nôn: trong các TH đau nhẹ đến trung bình. Các thuốc 

chống nôn, tăng nhu động dạ dày (metoclopramide l0 mg) giúp tăng tác 

dụng các thuốc giảm đau thông thường (Acetaminophen: 500-1.000mg hoặc 

ibuprofen, naproxen, diclofenac). 

 Triptans: đồng vận chọn lọc serotonin 1B/D/F, được chọn lựa hàng đầu để 

điều trị cắt cơn migraine (Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan, 

Sumatriptan, Zolmitriptan). Triptans không hiệu quả trong lúc aura và nên 

sử dụng lúc khởi phát nhức đầu.Nếu migraine tái phát sau điều trị thành 

công, liều thứ 2 có thể sử dụng.Kết hợp triptans và NSAID có thể giảm 

khuynh hướng tái phát. 

 Các dẫn chất Ergot: đồng vận serotonin không chọn lọc (cũng phản ứng với 

các thụ thể serotonin 2A và i-adrenergic tăng nguy cơ co thắt mạch vành và 

mạch ngoại biên). Xem xét sử dụng nếu tái phát lặp đi lặp lại khi dùng 

triptans.Độc tính cao hơn triptans, không nên dùng quá 10 ngày/tháng. 

3.2.2. Điều trị dự phòng: 
 Khi cơn  migraine có tần suất nhiều (trên 3-4 lần/tháng); nhức đầu cường độ 

nặng hoặc kéo dài; và/hoặc điều trị cắt cơn không hiệu quả: chỉ định điều trị 

phòng ngừa được đề ra. 

 Beta-blockers: làm tăng kháng lực mạch máu ngoại biên do đó làm dịu bớt 

quá trình dãn mạch của migraine. Các thuốc beta-blockers là hiệu quả nhất 

khi tần suất nhức đầu thấp nhưng cường độ nặng. Atenolol: 25-100mg, 2 

lần/ngày;Metoprolol 50-100mg, 2 lần/ngày hoặc Propranolol 20-80mg, 2 

lần/ngày. 

 Thuốc chống trầm cảm: thường dùng amitriptyline và pizotifen, tác dụng lên 

serotonin, ức chế dẫn truyền tín hiệu đau. Hiệu quả nhất khi tần suất nhức 

đầu tương đối nhiều nhưng không rất nặng, đặc biệt nếu BN kèm mất ngủ. 

Amitriptyline 10-50mg/ngày (khởi đầu liều thấp, tăng l0mg mỗi 2 tuần cho 

đến khi kiểm soát được triệu chứng). 

 Thuốc chống động kinh: Topiramate 25-50mg, 2 lần/ngày và sodium 

valproate 300-1.000mg, 2 lần/ngày là các thuốc lựa chọn hàng thứ 2. 

 Thuốc ức chế kênh Calcium: flunarizine có hiệu quả tương đương 

propranolol và metoprólol (nhưng có thể làm tăng cân). Verapamil được lựa 

chọn khi nhức đầu xảy ra phổ biến nhất vào ban đêm, làm đánh thức bệnh 

nhân (noctumal migraine). 
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 Các thuốc điều trị dự phòng nên được dùng ít nhất 6 tháng, sau đó giảm dần 

liều và ngưng thuốc nếu có thể. 

3.2.3. Điều trị hỗ trợ:  

 Hướng dẫn bệnh nhân ăn uống điều độ, tránh một số loại thức ăn: bột ngọt, 

thức uống có cồn, nghỉ ngơi, tránh nắng, nóng... 

4. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

Hướng dẫn BN ghi nhật ký về tính chất, tần suất, thời gian, cường độ các cơn đau, 

yếu tố thúc đẩy xuất hiện cơn đau.Nhật ký này rất quan trọng để đánh giá đáp ứng 

điều trị và điềụ chỉnh chẩn đoán trong các trường hợp chẩn đoán chưa chắc chắn. 

 

Tài liệu tham khảo 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN  

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

 Cơ chế COVID-19 gây tổn thƣơng thận 

Theo nghiên cứu, virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tấn công 

trực tiếp vào tế bào thận, qua cơ chế gắn kết với các receptor tương tự 

như cơ chế tấn công tế bào phổi: 

 Giảm nồng độ oxy máu, do tổn thương phổi, làm tổn thương tế bào của 

thận; 

 Cơn bão cytokin tàn phá tế bào thận; 

 Virus gây tắc các vi mạch máu của thận, làm suy giảm chức năng thận; 

 Shock nhiễm khuẩn làm tổn thương ống thận 

Những bệnh nhân tổn thương thận do COVID-19 đều có tình trạng tăng 

đạm niệu, tăng Creatinine huyết thanh. Đa số những bệnh nhân COVID-

19 bị tổn thương thận mức độ chưa cần lọc máu, đều hồi phục được 

chức năng thận sau khi khỏi bệnh COVID-19. 

 Theo dõi hồi phục sau khi mắc COVID-19 

Những bệnh nhân có tổn thương thận cấp do COVID-19, cho dù đã hồi 

phục, vẫn luôn có nguy cơ diễn tiến thành bệnh thận mạn tính về sau, 

nên phải được theo dõi định kỳ với bác sĩ chuyên khoa thận. 

 

1. ĐỊNH NGHĨA BỆNH THẬN MẠN THEO KDIGO 2012 (Kidney 

Disease Improving Global Outcomes) 

Bệnh thận mạn (chronic kidney disease) là những bất thường về cấu 

trúc hoặc chức năng thận, kéo dài trên 3 tháng và ảnh hưởng lên sức khỏe 

ngườibệnh. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thận mạn (BTM): dựa vào 1 trong 2 tiêu 

chuẩn 

sau: 

a- Triệu chứng tổn thương thận (có biểu hiện 1 hoặc nhiều) 
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 Có albumine nước tiểu (tỷ lệ albumin creatinine nước tiểu> 30mg/g 

hoặc albumine nước tiểu 24 giờ >30mg/24giờ) 

 Bất thường nước tiểu 

 Bất thường điện giải hoặc các bất thường khác do rối lọan chức năng 

ống thận.

 Bất thường về mô bệnh học thận 

 Xét nghiệm hình ảnh học phát hiện thận tiết niệu bất thường 

 Ghép thận 

b- Giảm mức lọc cầu thận (Glomerular filtration rate: GFR) < 60ml/ph/1,73 m2 

(xếp lọaiG3a-G5) 

Với mức lọc cầu thận được đánh giá dựa vào độ thanh lọc creatinine ước tính 

theo công thức Cockcroft Gault hoặc dựa vào độ lọc cầu thận ước tính (estimated 

GFR, eGFR) dựa vào công thức MDRD. 

 Công thức Cockcroft Gault ước đoán ĐTL creatinin từ creatinin huyết 

thanh 

 Công thức MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) ướcđoán 

mức lọc cầu thận (estimated GFR, eGFR) từ creatinin huyết thanh 

 Công thức tính mức lọc cầu thận theo creatinin nội sinh 

1.1. Phân giai đọan bệnh thậnmạn: 

Năm 2002, NKF- KDOQI (National Kidney Foundation-Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiatives) phân bệnh thận mạn thành 5 giai đoạn dựa vào GFR 
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Bảng 1. Các giai đoạn của bệnh thận mạn 

 

Giai Mô tả Mức lọc cầu thận 

đoạn  (ml/ph/1,73 m
2
 da) 

1 Tổn thương thận với MLCT bình thường 

hoặc tăng 

≥90 

2 Tổn thương thận với MLCT giảm nhẹ 60-89 

3 Giảm MLCT trung bình 30-59 

4 Giảm MLCT nặng 15-29 

5 Bệnh thận mạn giai đoạn cuối <15 hoặc phảiđiều 

  trị thận nhân tạo 

 

Năm 2012, KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) của Hội Thận 

học Quốc Tế, giai đoạn 3 được tách thành 3a và 3b, kèm theo bổ sung albumine 

niệu vào trong bảng phân giai đoạn (hình 1) hỗ trợ cho việc đánh giá tiên lượng và 

tiến triển của BTM. 
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 Albumine niệu kéo dài 

(tỷ lệalbumin/creatinine) (mg/g) 

A1 A2 A3 

Bình 

thương 

đến tăng 

nhẹ 

Tăng 

trung 

bình 

Tăng 

nhiều 

<30 30-300 >300 

Phân lọai 

theo GFR 

(ml/ph/ 1,73 

m2) 

G1 Bình thường 

hoặctăng 

≥ 90    

G2 Giảm nhẹ 60-89    

130 
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 G3a Giảm nhẹ đến 

trung bình 

45-59    

G3b Giảm trung 

bình đếnnặng 

30-44    

G4 Giảm nặng 15-49    

G5 Suy thận ≤ 15    

 

 

 

 

Màu Nguy cơ bệnh thận tiến triển Tần suất khám bệnh mỗi năm 

 Nguy cơ thấp Ít nhất 1 lần/năm 

 Nguy cơ trung bình Ít nhất 2 lần/năm 

 Nguy cơ cao Ít nhất 3 lần/năm 

 Nguy cơ rất cao Ít nhất 4 lần/năm 

 

Cần lưu ý mức lọc cầu thận chỉ phản ảnh chính xác giai đoạn BTM khi chức 

năng thận ổn định (không thay đổi trong 3 tháng xét nghiệm lặp lại) và sau khi đã 

loại bỏ các yếu tố làm nặng thêm tạm thời tình trạng suy thận. 

2. NGUYÊN NHÂN: 

Dựa vào lâm sàng, tiền sử cá nhân, gia đình, hoàn cảnh xã hội, yếu tố môi 

trường, thuốc dùng, khám lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa, hình ảnh học, và thậm 

chí sinh thiết thận để chẩn đoán nguyên nhân bệnh thậnmạn. 

Theo Hội Thận học Quốc Tế KDIGO năm 2012, nguyên nhân bệnh thận mạn 

được phân dựa vào vị trí tổn thương giải phẫu học và bệnh căn nguyên chủ yếu tại 

thận, hoặc thứ phát sau các bệnh lý toàn thân (bảng 2) 

Bảng 2: Phân loại nguyên nhân bệnh thận mạn (theo KDIGO 2012) 
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Nguyên nhân Bệnh thận nguyên phát Bệnh thận thứ phát sau bệnh toàn 

thân 

Bệnh cầu thận Bệnh cầu thận tổn thương tối 

thiểu, bệnh cầu thận màng… 

Đái tháo đường, thuốc, bệnh ác 

tính, bệnh tự miễn 

Bệnh ống thận 

mô kẽ 

Nhiễm trùng tiểu, bệnh thận 

tắc nghẽn, sỏi niệu 

Bệnh tự miễn, bệnh thận do 

thuốc, đa u tủy 

Bệnh mạch 

máuthận 

Viêm mạch máu do ANCA, 

loạn dưỡng xơ cơ 

Xơ vữa động mạch, tăng huyết 

áp, thuyên tắc do cholesterol 

Bệnh nang 

thận và bệnh 

thận bẩmsinh 

Thiểu sản thận, nang tủy thận Bệnh thận đa nang, hội chứng 

Alport 

 

 

3. CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬNMẠN: 

3.1.  Chẩn đoán xác định: 

Chẩn đoán bệnh thận mạn dựa vào 

3.1.1. Lâm sàng có thể có hoặc không có biểu hiện lâm sàng của bệnh thận như 

phù toàn thân, tiểumáu… 

3.1.2. Cận lâm sàng tầmsoát: 

 Xét nghiệm định lượng creatinine huyết thanh: Từ créatinine huyết thanh ước 

đoán độ thanh lọc créatinine theo công thức Cockcroft Gault, hoặc ước đoán 

mức lọc cầu thận theo công thức của MDRD (Modification of Diet in Renal 

Disease). 

 Xét nghiệm nước tiểu tìm protein hoặc albumine trong nước tiểu: với mẫu 

nước tiểu bất kỳ, tốt nhất là mẫu nước tiểu đầu tiên buổi sáng sau ngủ dậy. 

Bảng 2: Kết quả xét nghiệm albumine và protein trong nướctiểu 

 

 Bình thường Bất thường 

Tỷ lệ albumine/creatinine niệu 

(ACR) 

<30mg/g 

<3 mg/mmol 

≥ 30mg/g 

≥ 3mg/mmol 

Albumine niệu 24 giờ <30 mg/24 giờ ≥ 30mg/24 giờ 
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Tỷ lệ protein/creatinine niệu 

(PCR) 

<150mg/g 

< 15 mg/mmol 

≥ 150mg/g 

≥ 15mg/mmol 

Protein niệu 24giờ <150mg/ 24giờ ≥ 150mg/24giờ 

Protein niệu giấy nhúng âm tính Vết đến dương tính 

 

 Xét nghiệm khảo sát cặn lắng nước tiểu (tìm cặn lắng bất thường như hồng 

cầu, bạch cầu, các trụ niệu), xét nghiệm điện giải đồ, và sinh thiết thận 

 Xét nghiệm hình ảnh:siêu âm thận và hệ niệu (tìm sỏi, nang thận, kích 

thước thận), niệu ký nội tĩnh mạch. 

Chẩn đoán xác định bệnh thận mạn, khi các xét nghiệm vẫn bất thường trong 

những lần xét nghiệm lập lại sau trong vòng 3tháng. 

3.2. Chẩn đoán phân biệt với tổn thƣơng thận cấp 

Trước mọi người bệnh có tăng creatinin huyết thanh, cần phân biệt bệnh thận 

mạn với tổn thương thận cấp vì tổn thương thận cấp có khả năng hồi phục chức 

năng thận nếu được chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời. 

3.2.1. Dựa vào creatinin huyết thanh nền trước đây 

 Nếu creatinin huyết thanh nền trong vòng 3 tháng trước đây, nếu ở mức bình 

thường thì có thể nghĩ đến tổn thương thậncấp. 

 Nếu creatinin huyết thanh nền trước đây đã tăng mạn tính trên 3 tháng, sẽ là 

bằng chứng quan trọng của bệnh thận mạn. 

 Nếu không biết créatinine huyết thanh nền trước đây, vẫn có thể cả 2 bệnh lý 

trên kết hợp gây tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn. Trong trường 

hợp này, cần theo dõi creatinin huyết thanh trong nhiều ngày liên tiếp kết hợp 

với các bằng chứng cận lâm sàng khác sẽ giúp chẩn đoán phân biệt. 

3.2.2. Dựa vào siêu âm đo kích thước 2 thận: người bệnh tổn thương thận cấp, hai 

thận có kích thước bình thường hoặc to. 

3.2.3. Sinh thiết thận: Cần cân nhắc kỹ khi chưa chẩn đoán phân biệt được với tổn 

thương thận cấp. 

3.3. Chẩn đoán các yếu tố làm nặng thêm tình trạng suy thận 
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Trước mọi trường hợp tăng đột ngột creatinin ở người bệnh bệnh thận mạn, hoặc trước 

mọi trường hợp người bệnh có créatinine huyết thanh tăng lúc nhập viện mà không 

biết créatinine huyết thanh cơ bản, cần tầm soát các yếu tố làm năng thêm hoặc đang 

thúc đẩy tình trạng suythận 

 Giảm thể tích máu lưu thông: mất dịch, mất máu, suy tim sung huyết. 

 Thay đổi huyết áp như tăng hặc hạ huyết áp (thường do thuốc hạ áp). 

 Nhiễm trùng. 

 Tắc nghẽn đường tiểu. 

 Thuốc độc cho thận: aminoglycoside, kháng viêm nonsteroid, thuốc cản 

quang. 

 Biến chứng mạch máu thận: tắc động mạch thận do huyết khối, hẹp động 

mạch thận, thuyên tắc động mạch thận do cholesterol… 

3.4. Chẩn đoán biến chứng của bệnh thận mạn 

Khi chức năng thận ổn định, ở mọi người bệnh thận mạn có mức lọc cầu 

thận ≤ 60 ml/ph/1,73 m
2
 da, cần đánh giá các biến chứng của BTMnhư: 

 Tăng huyết áp: Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch. 

 Thiếu máu mạn: TheoWHO,thiếu máu khi Hb<13g/L ở nam và <12g/L ở nữ. 

 Tình trạng suy dinh dưỡng: dựa vào giảm albumin huyết thanh, cân nặng, bảng 

điểm đánh giá dinh dưỡng toàn diện chủ quan (Subjective Global Assessment, 

SGA), chế độ dinh dưỡng. 

 Rối loạn chuyển hóa calcium và phospho: giảm calcium, tăng phospho, tăng 

PTH huyết thanh gây cường tuyến phó giáp thứ phát, giảm vitamine D, tổn 

thương xương. 

 Bệnh lý thần kinh: ngoại biên, trung ương, hệ thần kinh thực vật. 

 Biến chứng tim mạch. 

 

4. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH THẬNMẠN 

4.1. Tiến triển của bệnh thận mạn 

Bệnh thận mạn có tiến triển suy giảm chức năng thận chậm trong nhiều năm, 

và không hồi phục đến giai đoạn cuối. Nếu người bình thường không bệnh thận, 
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sau30tuổi,mỗinămtheosinhlý,mứclọccầuthậngiảmtrungbình1ml/ph/1,73m
2 

thì bệnh thận mạn được gọi là tiến triển nhanh khi mỗi năm mất ≥ 5 ml/ph (theo 

KDIGO 2012). 

4.2. Các yếu tố ảnh hƣởng lên tiển triển của bệnh thận mạn : 2 nhóm 

4.2.1. Nhóm yếu tố không thay đổi được 

 Tuổi: người lớn tuổi tiến triển bệnh nhanh hơn người trẻ 

 Giới tính: nam tiến triển bệnh thận nhanh hơnnữ. 

 Chủng tộc: người da đen mắc bệnh đái tháo đường nguy cơ suy thận mạn giai 

đoạn cuối tăng gấp 2-3 lần nhiều hơn người da trắng. 

 Yếu tố di truyền: Thận của trẻ sanh nhẹ cân (dưới 2500 g), sanh thiếu tháng, 

thận của trẻ có mẹ bị bệnh hoặc dùng thuốc độc thận trong thai kỳ nhạy cảm 

với tổn thương hơn trẻ khác. 

 Chức năng thận nền lúc phát hiện bệnh đã giảm. 

4.2.2. Nhóm yếu tố có thể thay đổi được 

 Mức độ protein niệu: protein niệu càng nhiều thì tốc độ suy thận càng nhanh. 

 Bệnh thận căn nguyên: đái tháo đường, bệnh cầu thận có tiến triển suy thận 

nhanh hơn tăng huyết áp, bệnh ống thận mô kẽ. 

 Mức độ tổn thương ống thận mô kẽ trên sinh thiết thận càng nhiều thì suy thận 

càng nhanh. 

 Tăng lipid máu. 

 Hút thuốc lá làm thúc đẩy quá trình xơ hóa cầu thận, ống thận và mạch máu. 

5. ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬNMẠN 

5.1. Mục tiêu điều trị bệnh thậnmạn 

 Điều trị bệnh thận căn nguyên. 

 Điều trị nguyên nhân gây giảm GFR cấp tính có thể hồi phục được. 

 Điều trị làm chậm tiến triển của bệnh thận mạn. 

 Điều trị các biến chứng tim mạch, và các yếu tố nguy cơ tim mạch. 

 Chuẩn bi điều trị thay thế thận khi thận suy nặng. 

5.2. Nguyên tắc điều trị bệnh thận mạn: 

Theo KDOQI 2002, chiến lược chung điều trị bệnh thận mạn được phân theo 

giai đọan của phân độ bệnh thận mạn 
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Bảng 3: Chiến lược điều trị bệnh thận mạn theo giai đọan của BTM 

 

Giai đoạn Mức lọc cầu 

thận 

(ml/ph/1,73) 

Việc cần làm (*) 

1 ≥90 Chẩn đoán và điều trị bệnh căn nguyên, giới hạn 

yếu tố nguy cơ gây suy thận cấp, làm chậm tiến 

triển bệnh thận, điều trị yếu tố nguy cơ tim mạch. 

2 60-89 Ước đoán tốc độ tiến triển bệnh thận. 

3 30-59 Đánh giá và điều trị biến chứng. 

4 15-29 Chuẩn bị điều trị thay thế thận. 

5 ≤ 15 Điều trị thay thế thận nếu có hội chứng uré huyết 

(*) giai đoạn sau tiếp tục việc của giai đọan trước 

5.3. Điều trị bệnh thận căn nguyên:  

Giữ vai trò quan trọng nhất trong bảo vệ thận và làm chậm tiến triển bệnh thận. 

Khi thận đã suy nặng (giai đoạn 4, 5), do việc chẩn đoán bệnh căn nguyên trở nên 

khó khăn, và việc điều trị trở nên kém hiệu quả, nên cân nhắc giữa lợi ích và tác 

hại của thuốc điều trị căn nguyên ở nhóm người bệnh này. 

5.4. Điều trị làm chậm tiến triển của BTM đến giai đọan cuối (bảng 5) 

Bảng 4: Các biện pháp bảo vệ thận tối ưu 

 

STT Yếu tố cầncan 

thiệp 

Mục tiêu Biện pháp 

1 Giảm protein 

niệu, tiểu 

albumin 

 

Protein/creatinine<0,

5mg/g 

Albumine/creatinine niệu 

< 30mg/g 

- Kiểm soát huyếtáp 

- Điều trị bệnh căn nguyên 

- Tiết chế protein trong khẩu 

phần 

- Dùng UCMC hoặc UCTT 



71  

 

2 Kiểm soát huyết 

áp 

- Nếu người bệnh ACR< 

30mg/g, HA mục tiêu ≤ 

140/90mmHg 

- Nếu ACR≥ 30mg/g, HA 

mục tiêu ≤130/80mmHg 

Ức chế men chuyển và 

ức chế thụ thể 

angiotensin II: ưu tiên 

chọn, nhất là ở người 

bệnh có tiểu albumin. 

3 Ăn nhạt Sodium < 2g /ngày (hoặc 

NaCl < 5g/ngày) 

Tự nấu ăn, không ăn 

thức ăn chế biến sẵn, 

không chấm thêm. 

4 Giảmprotein 

trong khẩuphần 

Áp dụng ở người bệnh 

GFR<30ml/ph/1,73, lượng 

proteinnhập<0,8g/Kg/ngày 

Giảm protein, chọn 

các loại đạm có giá trị 

sinh học cao (tư vấn 

chuyên gia dinh 

dưỡng). 

5 Kiểm soát 

đường huyết 

HbA1C ≤7% 

HbA1C> 7%, ở người 

bệnh có nguy cơ hạ đường 

huyếtcao 

Không dùng 

metformin  khi 

GFR<60ml/ph/1,73. 

6 Thay đổi lối sống Đạt cân nặng lý tưởng, 

tránh béo phì, bỏ hút 

thuốclá 

Tập thể lực tùy theo 

tình trạng tim mạch và 

khả năng dung nạp (ít 

nhất 30 ph/lần/ngày x 

5lần/tuần). 

7 Điều trị thiếu 

máu 

 

Hb 11-12g/dL Erythropoietin, sắt,acid 

folic.. 

8 Kiểm soát rối 

loạn lipidmáu 

LDL- cholesterol <100 

mg/dL, HDL-cholesterol> 

40 mg/dL, triglyceride < 

200mg/dL. 

Statin, gemfibrozil 

Fibrate giảm liều khi 

GFR<60, và không 

dung khi GFR<15 

9 Dùng thuốc ức 

chế men chuyển 

Dùng lìều tối ưu để giảm 

protein niệu, và kiểm sóat 

Phòng ngừa, và theo 

dõi các tác dụng phụ: 
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 hoặc ức chế thụ 

thể angiotensin 

II 

huyết áp suy thận cấp và tăng 

kali, hay xảy ra ở 

người bệnh GFR giảm 

 

 

6. DỰ PHÒNG 

Do bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm, không triệu chứng đến 

giai đọan cuối, nên mục tiêu quan trọng là phát hiện bệnh sớm ở 3 đối 

tượng nguy cơ cao là người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, và gia đình 

có người bệnh thận. Các đối tượng này cần được làm xét nghiệm tầm soát 

định kỳ hằng năm và tích cực điều trị sớm tránh bệnh thận tiến triển đến 

giai đoạn cuối 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MẤT KHỨU GIÁC 

 NGƢỜI BỆNH HẬU COVID-19 

 

1. ĐẠI CƢƠNG: 

1.1. Định nghĩa: 

Mất khứu giác là mất khả năng cảm nhận về mùi (không ngửi được mùi); mất khứu 

giác có thể là mất hoàn toàn (anosmia, anosphrasia, olfactory anesthesia) hoặc mất 

một phần (partial anosmia). 

1.2. Phân loại: 

Mất khứu giác có thể là tạm thời hoặc mất khứu giác vĩnh viễn. Nhưng mất khứu 

giác do COVID-19 khoảng 90% các trường hợp có thể hồi phục sau 2 tuần đến 4 

tuần; khoảng 96% các trường hợp sẽ hồi phục sau 6 tháng đến 1 năm. Cơ chế mất 

khứu giác do COVID-19 hiện nay chưa rõ: do cơ chế dẫn truyền, cơ chế tiếp nhận 

(ngoại biên hay trung tâm) hoặc phối hợp cả 2 cơ chế này còn là giả thuyết. Hầu 

hết, các giả thuyết hiện nay có khuynh hướng nghĩ nhiều đến cơ chế tiếp nhận: đầu 

tiên SARS-Cov-2 xâm nhập và gây tổn thương tế bào nâng đỡ (sustentacular cell), 

tế bào thần kinh cảm nhận khứu giác (Olfactory sensory neuron # Schultze cell ) 

của biểu mô khứu giác sau đó xâm nhập và gây tổn thương Hành khứu (Olfactory 

bulb). 

1.3. Dịch tễ học: 

Mất khứu giác là một biểu hiện khá thường gặp ở bệnh nhân bị COVID-19, khoảng 

52% người bệnh COVID-19 bị mất khứu giác, tỷ lệ này thay đổi tùy theo nghiên 

cứu, chủng tộc, người da trắng gấp 3 người Châu Á. Trong đợt bùng phát COVID-

19 ở nước ta hiện nay, mất khứu được phát hiện ngày càng nhiều dù chưa có con 

số thống kê chính thức.  

Mất khứu giác thường đi kèm với mất vị giác ở người mắc COVID-19 hay gặp ở 

người trẻ tuổi, không có sự khác biệt giữa nam và nữ, phụ nữ trẻ có chỉ số BMI cao 

thì nguy cơ cao. 

Mất khứu giác là triệu chứng khá phổ biến và đặc hiệu đã được Anh Quốc và Hoa 

Kỳ là 2 quốc gia đầu tiên đưa vào tiêu chuẩn sàng lọc để phát hiện người bệnh 

COVID 19 kể từ tháng 3/2020. Đôi khi là triệu chứng khởi đầu và duy nhất của 

người bệnh COVID-19. 



74  

1.4. Hậu quả: 

Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh: không chỉ mất đi sự hứng 

thú khi thưởng thức thức ăn, thức uống mà còn dẫn đến các tổn hại sức khỏe do 

không phát hiện được mùi của các khí độc, khói hoặc mùi thức ăn thiu hôi. 

2. CHẨN ĐOÁN  

2.1. Các công việc chẩn đoán 

2.1.1. Hỏi bệnh:  

- Tiền căn nhiễm COVID -19, mắc bệnh COVID-19 

- Mất khứu giác một phần hay mất toàn bộ: không ngửi được tất cả hay một số 

mùi hương, mùi thức ăn, mùi hôi... 

- Các triệu chứng đi kèm: Nghẹt mũi, sổ mũi, mất vị giác... 

(Hỏi bệnh có thể qua điện thoại, online, trực tiếp hoặc điền vào bộ câu hỏi) 

2.1.2. Khám lâm sàng 

- Khám mũi xoang tìm các bất thường cấu trúc (vẹo vách ngăn, phì đại cuốn 

mũi dưới, cuốn mũi giữa, cuốn mũi trên...), các tổn thương phối hợp: khối u, 

polyp, dị ứng, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm... 

- Đánh giá tình trạng niêm mạc mũi, tìm bất thường ở vùng niêm mạc khứu 

hay còn gọi là đốm vàng. 

(Đốm vàng là một vùng có diện tích 2 đến 3 cm
2
 ở vòm mỗi hốc mũi bao 

gồm một phần nhỏ niêm mạc ngay trên chỗ bám cuốn mũi trên và niêm mạc 

phần cao vách ngăn mũi. Đốm vàng được cấu trúc bởi các tế bào Schultze 

lưỡng cực(tế bào khứu giác có các thụ thể cảm giác với các lông rung khứu 

giác và sợi trục), tế bào nâng đỡ hình trụ, tế bào nền hình sao và mô liên kết 

có chứa các thớ thần kinh V, mạch máu, tuyến Bowman). 

- Đánh giá tình trạng các khe mũi trên, giữa, dưới:sạch hoặc đọng nhầy trong 

hoặc nhầy đục (nếu có bội nhiễm). 

- Khám họng đánh giá niêm mạc khẩu cái lưỡi, khẩu cái hầu, thành sau họng, 

các chồi vị giác, niêm mạc má: sung huyết, xuất tiết, phù nề. 

- Đánh giá tình trạng các lỗ đổ tuyến nước bọt mang tai (lỗ đổ ống Stenon), 

tuyến dưới hàm (lỗ đổ của ống Wharton), tuyến dưới lưỡi...phù nề, sung 

huyết, tắc nghẽn. 

- Test nhận biết mùi: yêu cầu người bệnh nhắm mắt rồi cho họ ngửi một số 

mùi hương hoa, hương trái cây, thức ăn, thức uống quen thuộc hằng ngày. 

Đánh giá người bệnh mất khứu giác hoàn toàn hay một phần. 
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2.1.3. Chỉ định xét nghiệm 

- Nội soi mũi xoang. 

- CT scan các xoang cạnh mũi hoặc và MRI não để có thêm thông tin giúp 

chẩn đoán phân biệt hoặc tìm tổn thương phối hợp. 

- Đo khứu giác chủ quan bằng khứu giác kế lâm sàng trong ngưỡng, trên 

ngưỡng với bộ thử 40 mùi của University of Pensylvania Smell Investigation 

Test (UPSIT) và đo khứu giác khách quan bằng Điện não đồ Evoked 

Olfactive Responses, phản ứng gián đoạn Berger, phản xạ khứu giác trên 

đồng tử, huyết áp là các phương pháp chỉ dùng trong phòng thí nghiệm để 

nghiên cứu hơn là thực hành lâm sàng. 

2.2. Chẩn đoán xác định: 

- Tiền sử nhiễm hoặc mắc bệnh COVID-19 được chẩn đoán trước đó bằngxét 

nghiệm RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2: dương tính. 

- Mất khứu giác toàn bộ hoặc một phần xuất hiện đột ngột sau khi bị nhiễm 

hoặc mắc bệnh COVID-19. 

- Không có tiền căn chấn thương hoặc phẫu thuật sọ não, mũi xoang. 

- Loại trừ các nguyên nhân khác gây mất khứu giác: chấn thương hoặc phẫu 

thuật (sọ não, mũi xoang), khối u, viêm nhiễm mũi xoang, bất thường cấu 

trúc hốc mũi, hít hơi hóa chất, khí độc, sử dụngdược phẩm gây độc biểu mô 

khứu giác, rối loạn nội tiết... 

2.3. Chẩn đoán phân biệt: 

- Mất khứu giác do các nguyên nhân khác: tuổi cao, chấn thương hoặc phẫu 

thuật sọ não hoặc mũi xoang, khối u nội sọ, khối u hoặc viêm mũi xoang do 

vi khuẩn, virus khác, vi nấm, dị ứng, hóa chất, khói độc, bệnh đa xơ cứng, 

thiếu hụt dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch bẩm sinh, bệnh Alzheimer, bệnh 

Parkinson và rối loạn nội tiết. 

3. ĐIỀU TRỊ 

3.1. Nguyên tắc điều trị: theo dõi, hỗ trợ tại chỗ, dinh dưỡng, vệ sinh mũi 

họng, huấn luyện ngửi. 

3.2. Thuốc: 

- Corticoid xịt mũi chỉ định trong trường hợp mất khứu giác do COVID-19 

kéo dài hơn 2 tuần và có kèm theo nghẹt chảy mũi, giúp làm giảm phù nề 

niêm mạc mũi. Có thể dùng: Mometasone furoat (Moslve, Dkasolone), 

Fluticason Propionate (Flixonase, Meseca)…: 2 nhát xịt mỗi mũi, 2 lần mỗi 

ngày. 
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- Không có chỉ định sử dụng Corticoide toàn thân. 

- Không có chỉ định dùng kháng sinh, kháng nấm nếu không có bằng chứng 

nhiễm khuẩn, nhiễm nấm. 

3.3. Điều trị hỗ trợ: 

3.3.1. Dinh dưỡng:  

Khi bị mất khứu giác, vị giác, người bệnh cần bổ sung những món ăn có màu sắc 

đa dạng để giúp tăng cường cảm giác "ngon" của thị giác; thêm chất cay vào món 

ăn để tăng cảm giác của lưỡi; ăn thức ăn nóng sốt hoặc nguội tùy sở thích; ăn 

những thức ăn có mùi vị mà người bệnh yêu thích trước đây. Tuy vậy, tránh dùng 

thức ăn, thức uống gây dị ứng, phù nề, xuất tiết dịch mũi xoang, họng thanh quản ở 

người có cơ địa viêm mũi xoang dị ứng. 

3.3.2. Vệ sinh mũi họng:  

Tránh tiếp xúc các tác nhân kích thích trong môi trường (bụi, khói, hóa chất, phấn 

hoa, môi trường ô nhiễm...) bằng cách đeo khẩu trang N95. Nhỏ mũi, xịt mũi hoặc 

rửa mũi với nước muối sinh lý (natri chloride 0,9%), hoặc nước biển sâu (Pronano, 

Sterimar, Xisat, ENT clear...) xịt mũi nhiều lần mỗi ngày, mỗi lầnvài nhát xịt vào 

mỗi hốc mũi. 

3.4. Huấn luyện "ngửi" phục hồi khứu giác: 

- Đối với mất khứu giác kéo dàicó chỉ định huấn luyện ngửi để phục hồi 

đường dẫn truyền thần kinh khứu giác.Thời gian huấn luyện kéo dài nhiều 

tháng đến một năm, đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh và thầy thuốc.Mục 

đích là giúp cho người bệnh nhớ lại các mùi trước đây dựa trên đặc tính tâm 

lý khứu giác là ―Ký ức khứu giác tạo nên liên kết tri thức rất bền vững‖.  

- Quá trình huấn luyện này sử dụng các mùi cơ bản trong cuộc sống thường 

ngày bao gồm các mùi như: hương hoa (hoa hồng), mùi trái cây (chanh), 

chất thơm (đinh hương), bạc hà. 

- Người bệnh được cho hít các lọ hoặc các ống hít có các mùi kể trên trong 15 

- 20 giây.Trong khi hít, ví dụ như với hương hoa hồng, bệnh nhân được 

hướng dẫn cố gắng nhớ, tưởng tượng mùi hương hoa hồng mà mình đã từng 

ngửi trước đây, cũng như tưởng tượng hình ảnh hoa hồng.  

- Sự kết hợp giữa hít mùi và tưởng tượng này giúp ích cho quá trình phục hồi 

khứu giác. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục thực hiện tương tự với 3 mùi còn lại, 
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mỗi ngày tập 2 - 3 lần.Sự cải thiện khứu giác xảy ra sau quá trình tự huấn 

luyện tại nhà của người bệnh từ 3 đến 6 tháng thậm chí có khi cả năm. 

4. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

4.1. Các chỉ số cần theo dõi:Người bệnh liệt kê danh sách các mùi mà mình đã 

ngửi lại được sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. 

4.2. Thời gian tái khám: sau 1 tháng, 3 tháng, 9 tháng, 12 tháng. 

Tài liệu tham khảo 

1. Huỳnh Khắc Cường, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Ngọc Minh, Trần cao 

Khoát, Cập nhật chẩn đoán điều trị bệnh lý mũi xoang, NXB Y học – chi 

nhánh TP Hồ Chí Minh,2006, tr 66 – 82. 

2. Nguyễn Hữu Khôi, Phạm Kiên Hữu, Nguyễn Hoàng Nam, Phẫu thuật nội 

soi mũi xoang, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2005, tr 1 – 28. 

3. Trần Viết Luân, mất khứu giác ờ bệnh nhân COVID-19, Chuyên san Sức 

khỏe & đời sống, Bộ Y tế, số 225, 2021, tr  44 – 47. 

4. Ngô Ngọc Liễn, Bệnh học Tai mũi họng, NXB Y học, 2016, tr 166 – 168. 

5. J. R. Lechien,C. M. Chiesa-Estomba,E. Beckers,V. Mustin,M. Ducarme,F. 

Journe,A. Marchant,L. Jouffe,M. R. Barillari,G. Cammaroto,M. P. 

Circiu,S. Hans,S. Saussez, Prevalence and 6-month recovery of olfactory 

dysfunction: a multicentre study of 1363 COVID-19 patients, First 

published: 05 January 2021. https://doi.org/10.1111/joim.13209 

6. NICE guideline [NG188], COVID-19 rapid guideline: managing the long-

term effects of COVID-19, Published: 18 December 2020. Overview | 

COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 | 

Guidance | NICE. 

7. Nguyễn Quang Quyền, Frank H. Netter, Atlas Giải phẫu học Người (Atlas 

of Human anatomy), NXB Y học, 1994, tr 127. 

8. Ralph Ellis, Loss of Smell Reported in 86% of Mild COVID Cases 

MESCAP,January 07, 2021                                                  

https://www.medscape.com/viewarticle/943744 

9. Nhan Trừng Sơn, Võ Tấn, Trần Thiện Tư, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần 

Thị Anh Tú, Trịnh Thị Cẩm Vân, Đặng Hoàng Sơn, Trần Viết Luân, Rối 

loạn thần kinh cảm giác và vận động trong tai mũi họng, NXB mũi Cà 

Mau, 2003, tr 121 – 124. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM KẾT MẠC DO COVID-19 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. TỔNG QUAN: 

Viêm kết mạc liên quan đến Covid-19 là một biểu hiện ở mắt trong một bệnh cảnh 

toàn thân hoàn toàn mới được gọi là Bệnh do virus Corona 19 (Corona Virus 

Disease - 19 gọi tắt là COVID-19). 

Trước kia, có những bệnh liên quan đến Coronavirus như hội chứng hô hấp cấp 

nghiêm trọng (còn gọi là SARRS) và hội chứng hô hấp Trung đông (còn gọi là 

MERS), nhưng chưa có báo cáo nào về các bệnh này có ảnh hưởng đến mắt. Tuy 

nhiên, đối với bệnh Covid -19, đã có những báo cáo viêm kết mạc liên quan đến 

nhiễm covid -19. 

Vi sinh vật gây bệnh là một loại beta corona virus thuộc họ Coronaviridae, gây ra 

hội chứng hô hấp cấp nghiêm trọng, gọi là SARS-CoV-2. Để xâm nhập vào trong 

tế bào, virus sử dụng thụ thể ACE2 (angiotensin-converting enzym 2). Thụ thể này 

được tìm thấy trong kết và giác mạc, dù mật độ ít hơn so với ở đường hô hấp. 

Người già nằm trong vùng dịch, những người bị bệnh phổi, bệnh suy giảm miễn 

dịch, tiểu đường, béo phì, suy thận, suy gan. Thêm vào đó, những nhân viên y tế 

cũng là yếu tố tăng nguy cơ nhiễm bệnh. 

Thời gian ủ bệnh trong vòng 14 ngày, tối đa thường ngày thứ 4-5 sau khi tiếp xúc. 

Khoảng 97% bệnh nhân sẽ có triệu chứng trong vòng 11,5 ngày sau khi tiếp xúc. 

Điều này càng củng cố đề nghị cách ly 14 ngày. 

Virus lây lan quan giọt bắn, niêm mạc của bệnh nhân bị nhiễm, tiếp xúc với bề mặt 

bị nhiễm.  

2. SINH LÝ BỆNH HỌC 

Sinh bệnh học của SARS-CoV-2 liên quan đến viêm kết mạc chưa được hiểu hết. 

Tuy nhiên, trong bệnh cảnh nhiễm SARS-CoV, bệnh trải qua 3 giai đoạn: virus 

nhân đôi, tăng đáp ứng miễn dịch và phá hủy mô. Cũng như nhu mô phổi, các tế 
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bào ở kết mạc sẽ chết đi do sự ly giải qua trung gian virus hoặc do đáp ứng miễn 

dịch.Các tế bào chết đi sẽ phóng thích virus vào trong nước mắt. 

3. DỰ PHÒNG BAN ĐẦU 

Dự phòng là tránh lây lan sự truyền nhiễm, bao gồm: 

 Phải thực hiện 5K. 

 Ưu tiên dùng đồ sử dụng cho một lần. 

 Khử khuẩn các dụng cụ y khoa sau khi dùng cho mỗi bệnh nhân. Có thể 

dùng dùng cồn 70 độ trong 1 phút. 

 Tạo ra tấm shields ở các kính sinh hiển vi, và khử khuẩn sau mỗi lần khám. 

 Khuyến khích khám bệnh và tư vấn từ xa nếu có thể. 

4. BỆNH SỬ VÀ HƢỚNG CHẨN ĐOÁN 

Bệnh nhân đỏ mắt phải được tầm soát về lịch sử du lịch gần đây, các triệu chứng 

như ho, sốt, các triệu chứng cúm, lịch sử tiếp xúc gần với những người mắc hoặc 

nghi ngờ mắc COVID - 19. 

Bất kỳ bệnh nhân nào đến khám với đỏ mắt phải nghi ngờ viêm kết mạc liên quan 

đến COVID-19 cho đến khi có bằng chứng phủ định. Chẩn đoán xác định là test 

RT-PCR lấy mẩu bệnh phẩm ở mắt bị đỏ. Tuy nhiên, viêm kết mạc có khi chỉ là 

một phản ứng viêm đối với một bệnh toàn thân với triệu chứng chỉ là cương tụ kết 

mạc và chảy nước mắt 

5. KHÁM TOÀN THÂN 

Dấu hiệu của bệnh nhân COVID 19 là: sốt, ho, thở ngắn, đau cơ, đau họng, đau đầu, 

chảy nước mũi, mắt vị giác, khứu giác, đau ngực. 

Rối loạn tiêu hóa như: tiêu chảy, buồn nôn, nôn … 

6. TRIỆU CHỨNG Ở MẮT 

Viêm kết mạc và giác mạc là những dấu hiệu duy nhất được báo cáo cho đến nay. 

Chưa có ca nào viêm màng bồ đào được báo cáo. Còn các dấu hiệu về đáy mắt thì chưa 

có vì hầu như không có bệnh nhân nào được kiểm tra đáy mắt. 
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Bệnh nhân nhiễm COVID 19 có thể có triệu chứng ở mắt như: chảy nước mắt, cảm 

giác cộm xốn, đỏ mắt, hoặc cũng có thể không có biểu hiện gì ở mắt cả. Hoặc có khi 

viêm kết mạc là dấu hiệu duy nhất của nhiễm COVID 19.  

Triệu chứng viêm kết mạc do Covid 19 khởi phát với đỏ mắt 1 bên với các phản 

ứng nhú gai giống như viêm kết mạc do virus khác. Bệnh có thể tự hết hoặc tiến 

triển đến viêm giác mạc biểu mô chấm nông, viêm kết mạc giả mạc mà xuất huyết 

2 bên. Có thể có sưng đau hạch trước tai 

7. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

Chẩn đoán phân biệt trong trường hợp bệnh nhân đỏ mắt mà không có triệu chứng 

toàn thân như: do Adenovirus, vi khuẩn, dị ứng, herpes, dị vật, chợt giác mạc, khô 

mắt, viêm giác mạc do tiếp xúc, phù mọng kết mạc, viêm màng bồ đào… 

8. ĐIỀU TRỊ TẠI MẮT 

Viêm kết mạc do COVID giống như do các loại virus khác là tự khỏi. Có thể dùng 

nước mắt nhân tạo, chườm lạnh cho dễ chịu. Kháng sinh nhỏ mắt có thể sử dụng 

dự phòng bội nhiễm. 

Nếu giác mạc bị ảnh hưởng thì phải xử trí: kháng sinh, kháng viêm nhỏ kèm nước 

mắt nhân tạo. 

9. THEO DÕI 

Một khi đã xác nhận bệnh nhân mắc Covid thì phải được cách ly và theo dõi chặt 

chẽ các biến chứng khác. 

10. BIẾN CHỨNG VÀ TIÊN LƢỢNG 

Viêm kết mạc do COVID là tự lành và chưa có báo cáo nào biến chứng ở mắt xảy 

ra. Do đó, tiên lượng ở mắt là tốt  
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ RỤNG TÓC 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐẠI CƢƠNG: 

Mặc dù số ca nhiễm SARS-CoV-2 đang có xu hướng giảm, nhưng đại dịch vẫn sẽ 

để lại nhiều di chứng cho chúng ta. Rụng tóc không kiểm soát là một vấn đề trong 

số đó, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây ra hiện 

tượng trên, có thể là do vi rút hay do căng thẳng khi sống trong đại dịch COVID -

19 hay bất kì sự thiếu hụt chất dinh dưỡng nào do dịch bệnh gây ra. 

Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây tóc rụng, nhưng chủ yếu được chia thành 

2 loại nguyên nhân: rụng tóc không sẹo và rụng tóc có sẹo.  

Rụng tóc sau nhiễm Covid nằm trong nhóm rụng tóc không sẹo. 

Cơ chế rụng tóc sau nhiễm Covid: 

 Các cytokine tiền viêm IL-6, IL-1b, Interferon 1,2 làm tổn thương chất nền của 

tóc. 

 Vi huyết khối làm giảm cung cấp máu đến nang tóc. 

 Thần kinh: rụng tóc kèm đau đầu có thể là bệnh lý thần kinh liên quan đến 

Covid gây mất vị giác và khứu giác, làm giảm tác động lên thụ thể OR2AT4 

trên nang tóc. 

 Các peptide thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh trục não-nang tóc kích thích 

chuyển tóc anagen sang telegen. 

 Covid làm tổn thương trực tiếp nang tóc thông qua ACE2 có nhiều trong tế bào 

sừng và tuyến bã nhờn. 

2. ĐIỀU TRỊ 

 Loại bỏ nguyên nhân. 

 Giáo dục sức khỏe. 

 Điều trị tâm lý. 

 Tăng cường dinh dưỡng, chế độ ăn giàu protein. 

 Điều trị kéo dài từ 3 đến 6 tháng. 

 Tuân thủ điều trị. 

 Minoxidil tại chổ có thể kéo dài thời gian anagen thông qua việc mở các kênh 

Kali, giãn mạch. 
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 Điều trị hỗ trợ: Zn, canxi, Fe, Selenium, Acid Folic, Biotin… 

3. KẾT LUẬN: 

 Bệnh lý thường gặp sau Covid. 

 Khởi phát sớm và nặng. 

 Dịch Covid ảnh hưởng tới đời sống tâm lý xã hội, lo lắng, trầm cảm làm 

khởi phát và nặng thêm tình trạng rụng tóc, đặc biệt ở phụ nữ. 

 Cần tư vấn và ổn định tâm lý. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CÁC TỔN THƢƠNG DA 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

Các tổn thương da thường gặp ở bệnh nhân sau nhiễm Covid bao gồm: 

1. BAN DẠNG SẨN MẢNG ĐA DẠNG (MACULOPAPULAR RASH) 

Ban dạng sẩn mảng là tổn thương da thường gặp nhất, gặp ở 47% bệnh nhân trong 

một nghiên cứu trên 375 bệnh nhân Tây Ban Nha nhiễm COVID-19 được công bố 

vào cuối tháng 4/2020. Tổn thương thường ở thân mình, tay chân, ít gặp ở trẻ em. 

Ban có thể xuất hiện ở thời điểm khởi phát, nhưng thường gặp hơn ở giai đoạn sau 

của bệnh. Một số tổn thương được mô tả tương tự trong bệnh vảy phấn hồng. 

2. TỔN THƢƠNG NGÓN CHÂN COVID 

Tổn thương ngón chân COVID (COVID toe) là các mảng đỏ-tím, thường ở ngón 

tay, khuỷu, ngón chân, mặt bên bàn chân, có thể sưng nề hoặc không. Tổn thương 

xuất hiện ngay cả khi không gặp lạnh và thường không kèm theo các bệnh khác 

liên quan đến cước da. Các tổn thương dạng cước do lạnh thường ở đầu ngón chân, 

phù nề, tự giới hạn. Ngược lại, tổn thương ngón chân COVID thường có triệu 

chứng nặng nề hơn như ngứa (30%), đau (32%), bỏng rát, có thể dẫn tới loét và 

thời gian hồi phục lâu hơn.Tổn thương gặp chủ yếu ở các bệnh nhân trẻ tuổi. 

Cơ chế bệnh sinh chưa rõ, có thể liên quan đến quá trình viêm gây ra tổn thương 

mạch (dựa trên một số tiêu bản mô bệnh học). 

Tổn thương dạng cước xuất hiện 8% trong tổng số 318 trường hợp trong nghiên 

cứu của Hội da liễu Hoa Kỳ. Trong nghiên cứu của Tây Ban Nha trên 375 bệnh 

nhân, có 19% bệnh nhân có tổn thương dạng cước, có thể xuất hiện ở giai đoạn 

muộn hoặc giai đoạn sau nhiễm virus. 

Sự có mặt của tổn thương dạng cước ở bệnh nhân COVID-19 có liên quan đến 

mức độ nhẹ của bệnh. Trong một nghiên cứu, 55% bệnh nhân có tổn thương dạng 

cước nhiễm COVID-19 mức độ nhẹ, 98% bệnh nhân điều trị ngoại trú. Chưa có 

khuyến cáo nào cho điều trị các tổn thương dạng cước trên bệnh nhân COVID-
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19.Một số trường hợp gây khó chịu, có thể sử dụng Corticoid mức độ mạnh, thuốc 

chẹn canxi như nifedipin, nitroglycerin bôi tại chỗ có thể làm giảm triệu 

chứng.Tổn thương thường tự hồi phục sau 2-8 tuần. 

3. VIÊM MẠCH DẠNG LIVEDO, VIÊM MẠCH HOẠI TỬ 

Viêm mạch dạng livedo (dạng lưới) và tổn thương mạch hoại tử có liên quan đến 

các trường hợp nhiễm COVID-19 mức độ nặng.Trong 11 bệnh nhân COVID-19 

được báo cáo có viêm mạch dạng lưới, tất cả đều phải nhập viện và 9 bệnh nhân có 

hội chứng suy hô hấp cấp.Một số quan điểm cho rằng, tổn thương là hậu quả của 

biến chứng tắc mạch huyết khối trong nhiễm COVID-19. Tổn thương kèm theo các 

rối loạn về đông cầm máu: PT kéo dài, APTT giảm, tăng nồng độ D-dimer và có 

liên quan đến huyết khối động mạch phổi. Hình ảnh trên mô bệnh học là các tổn 

thương vi mạch máu kèm vi huyết khối ở cả da bệnh và da lành. 

4. MÀY ĐAY (URTICARIA) 

Mày đay cấp có hoặc không có sốt là một dấu hiệu của nhiễm COVID-19.Tổn 

thương mày đay có thể xuất hiện như là một tiền triệu của nhiễm COVID-19, hoặc 

cũng có thể xuất hiện sau khi có các dấu hiệu khác của nhiễm COVID-19. Tỉ lệ 

mày đay ở nghiên cứu trên 375 ca của Tây Ban Nha là 19% (73 bệnh nhân), trong 

đó có một ca bệnh nguy kịch. Tổn thương thường kèm theo ngứa (92%), và cải 

thiện khi dùng thuốc kháng histamin. 

Mày đay kèm theo sốt, kèm theo các yếu tố dịch tễ có thể coi là một gợi ý nhiễm 

COVID-19. Cần phân biệt với mày đay cấp tính tự phát hoặc mày đay do thuốc 

5. PHẢN ỨNG MỤN NƢỚC HOẶC DẠNG THUỶ ĐẬU (VESICULAR 

ERUPTIONS/CHICKENPOX-LIKE RASH) 

Tổn thương mụn nước nhỏ dạng thuỷ đậu kèm ngứa (68%) thường phân bố ở thân 

mình, hay gặp ở người trung tuổi và xuất hiện trên 9% trong số 375 trường hợp 

nhiễm COVID-19. Theo một nghiên cứu trên 24 bệnh nhân, sự xuất hiện các tổn 

thương mụn nước, mụn mủ, sẩn thường từ ngày 4-30 sau khi khởi phát, tự hết sau 

10 ngày. PCR virus COVID-19 tại tổn thương thực hiện trên 40 bệnh nhân ở một 

nghiên cứu khác đều âm tính. 
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6. HỘI CHỨNG VIÊM ĐA HỆ THỐNG Ở TRẺ EM (MULTISYSTEM 

INFLAMMATORY SYNDROME IN CHILDREN – MIS-C). 

Tập hợp các triệu chứng như ban đỏ đa hình thái ở tay chân, viêm niêm mạc 

miệng, viêm kết mạc, Kawwasaki được báo cáo trên 10 trẻ Italia nhiễm COVID-

19. Các trường hợp tương tự cũng được ghi nhận ở Anh, Mỹ và một số quốc gia 

khác. 

7. CÁC TRIỆU CHỨNG KHÁC 

Một số tổn thương ít gặp hơn trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 là tổn thương sẩn 

bong vảy, tổn thương dạng hồng ban đa dạng (hay gặp ở trẻ nhỏ), tổn thương dạng 

sốt xuất huyết Dengue, chấm xuất huyết, hoại tử, tổn thương niêm mạc, rụng tóc 

androgen… 

Một số trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm COVID-19 cũng có một vài ban da thoáng 

qua. Trên 65 phụ nữ mang thai Trung Quốc nhiễm COVID-19, sinh ra 67 trẻ, có 2 

trẻ có ban sơ sinh, dạng mảng sẩn lan toả, hoặc dát đỏ, biến mất sau 10 ngày mà 

không cần điều trị. 

ĐIỀU TRỊ: 

Đa số các bệnh lý da sau nhiễm Covid thường biểu hiện nhẹ, tự hồi phục. Điều trị 

triệu chứng là chủ yếu, bao gồm:  

- Giảm ngứa: sử dụng kháng Histamin. 
- Dưỡng ẩm: dung lotion dưỡng ẩm. 
- Chống nhiễm trùng: dùng các thuốc thoa ngoài da như Milian, Povidine… 

KẾT LUẬN: 

Biểu hiện ngoài da của bệnh nhân nhiễm COVID-19 rất đa dạng, trong đó 5 biểu 

hiện thường gặp nhất là: ban dạng sẩn mảng đa dạng (47%), mày đay (19%), tổn 

thương ngón chân Covid (19%), phản ứng mụn nước hoặc dạng thuỷ đậu (9%), 

viêm mao mạch dạng livedo hoặc hoại tử (6%). Hầu hết các tổn thương đều tự khỏi 

sau khi bệnh nhân hồi phục. Nhận định tổn thương da có thể giúp ích trong chẩn 
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đoán sớm nhiễm COVID-19 trong một số trường hợp ít triệu chứng toàn thân, 

đồng thời một số tổn thương có thể giúp tiên lượng được mức độ nặng của bệnh. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THUYÊN TẮC MẠCH 

 NGƢỜI BỆNH HẬU COVID-19 

 

1. ĐỊNH NGHĨA 

Thuyên tắc mạch ở người hậu nhiễm Covid-19 là một biến chứng của bệnh có liên 

quan tới tình trạng tăng đông với đặc trưng là thiếu máu tạng cấp tính (tắc động 

mạch tạng), suy hô hấp cấp (thuyên tắc phổi) hoặc phù nề khu trú (huyết khối tĩnh 

mạch). 

2. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Các công việc chẩn đoán 

 Hỏi bệnh: cần khai thác các triệu chứng 

- Đau ngực: thường đột ngột, dữ dội. 

- Khó thở đột ngột. 

- Ngất. 

- Đau bụng đột ngột kèm rối loạn tiêu hóa không điển hình. 

- Phù nề chi dưới, căng tức bắp chân, thường không nóng đỏ. 

 Khám lâm sàng 

- Có dấu hiệu tổn thương cơ quan đích tương ứng. Các tắc mạch nội tạng 

trong ổ bụng triệu chứng thường mơ hồ, khám bụng thường khó chẩn 

đoán chính xác. 

 Chỉ định xét nghiệm 

- Bộ xét nghiệm cơ bản: công thức máu, CRP, ferritin, creatinin, điện giải 

đồ, GOT, GPT. 

- Đo điện tim, siêu âm tim, X quang tim phổi, siêu âm Doppler màu mạch 

máu, siêu âm bụng tổng quát. 

- Chụp CT ngực, CT bụng có cản quang, DSA. 

2.2. Chẩn đoán xác định 

 Người bệnh có triệu chứng lâm sàng. 

 Cận lâm sàng: có hình ảnh tắc mạch trên DSA, CT, siêu âm doppler màu 

mạch máu. 

2.3. Chẩn đoán phân biệt 
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 Tắc mạch mãn tính: người bệnh có hình ảnh tắc mạch máu trên chẩn đoán 

hình ảnh nhưng không có triệu chứng lâm sàng. 

3. ĐIỀU TRỊ 

3.1. Nguyên tắc điều trị 

 Chống đông máu. 

 Tái thông dòng máu tới cơ quan đích. 

 Dùng thuốc điều trị dự phòng tái phát. 

3.2. Thuốc 

 Lovenox 1mg/kg cân nặng mỗi 12h hoặc heparin khởi đầu 5000UI tĩnh 

mạch sau đó truyền tĩnh mạch duy trì aPTT 2-3 lần giá trị bình thường. Nếu 

không có xét nghiệm thì heparin 5000UI x 2 lần/ngày tiêm dưới da. 

 Dùng thuốc tiêu huyết khối nếu có chỉ định: Actilyse. 

 Lấy huyết khối dưới DSA hoặc phẫu thuật nếu có chỉ định. Đặt stent mạch 

vành nếu có chỉ định. 

3.3. Điều trị hỗ trợ 

 Nâng cao thể trạng. 

 Tập vật lí trị liệu, phục hồi chức năng. 

4. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

- Theo dõi dấu hiệu phục hồi tưới máu sau tái thông mạch máu: chi ấm, 

giảm đau ngực, cải thiện oxy máu, hết đau bụng, chi bớt phù… 

- Tái khám định kì để đánh giá mức độ hồi phục và lên kế hoạch các bước 

điều trị và dự phòng kế tiếp. 

 Các chỉ số theo dõi 

- Xét nghiệm các chỉ số đông máu thông thường và CRP, ferritin. 

- Xét nghiệm đánh giá chức năng cơ quan đích: đo ECG, siêu âm tim, xét 

nghiệm chức năng gan thận… 

 Thời gian tái khám 

- Thông thường tái khám sau xuất viện 1 tuần. 

- Bênh ổn tái khám hàng tháng. 

Tài liệu tham khảo 

1. Quyết định 4689/QĐ-BYT của Bộ Y Tế phát hành ngày 06/10/2021 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM CORONAVIRUS (COVID-19)  

VÀ BỆNH GAN MẠN TÍNH 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

Bệnh nhiễm Coronavirus (COVID-19) là do virus SARS-CoV-2 gây ra, đã tạo ra 

đại dịch trên toàn cầu. Bệnh có xu hướng diễn tiến nặng hơn ở những ngƣời trên 

65 tuổi và những ngƣời có bệnh nền mạn tính nhƣ các bệnh gan, thận, tim và 

phổi... Một số nghiên cứu cho thấy những người có bệnh gan mạn tính mắc 

COVID-19 có nguy cơ tử vong cao hơn so với những người không có bệnh gan. 

1. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHIỄM COVID-19 

   Các triệu chứng của nhiễm COVID-19 rất đa dạng, bao gồm: sốt, ớn lạnh, buồn 

ngủ, ho, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, đau họng, khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ 

thể, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đặc biệt có thể bị mất 

khứu giác hoặc vị giác. 

2. ẢNH HƢỞNG CỦA COVID-19 LÊN GAN 

COVID-19 (hay SARS-CoV-2) gắn kết và xâm nhập vào tế bào đích thông qua 

men chuyển angiotensin 2 (ACE2) và men này hiện diện ở các tế bào biểu mô gan, 

tế bào ống mật. Do vậy, virus có thể xâm nhập vào các tế bào gan và ống mật. 

Ở những người bệnh nhập viện mắc COVID-19, người ta ghi nhận có tình 

trạng tăng men gan, trong đó tăng AST và ALT được ghi nhận khoảng 14% đến 

83% trường hợp nhưng thường tăng dưới 2 lần mức trên giá trị bình thường. Trong 

khi đó, tăng phosphatase kiềm và gamma glutamyl transferase (GGT) ít gặp hơn 

với tỉ lệ lần lượt là 6% và 21%.Ngoài ra, bilirubin toàn phần có thể tăng ở mức độ 

nhẹ đến vừa. 

Tăng men gan phản ánh tình trạng tổn thương tế bào gan, có thể do virus trực tiếp 

gây ra hoặc do phản ứng miễn dịch của cơ thể.Ngoài ra, các thuốc được dùng để 

kiểm soát triệu chứng COVID-19 cũng có thể gây độc cho gan nhưng hiếm khi dẫn 
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đến phải ngừng điều trị. Tỷ lệ của tổn thƣơng gan do thuốc (gồm remdesivir và 

tocilizumab) ở bệnh nhân COVID-19 là 25,4%. 

Bệnh nhân COVID-19 có tăng men gan thường nặng hơn và nguy cơ tử vong cao 

hơn so với bệnh nhân không có tăng men gan. Tuy nhiên, tổn thương gan trong các 

trường hợp COVID-19 nhẹ thường không cần điều trị đặc hiệu ngoài việc chăm 

sóc hỗ trợ, nâng đỡ. 

3. COVID-19 VÀ XƠ GAN 

Xơ gan là hậu quả của nhiều bệnh gan mạn tính, bao gồm viêm gan siêu vi, nghiện 

rượu, béo phì, đái tháo đường, các bệnh về đường mật và nhiều loại bệnh chuyển 

hóa hoặc di truyền…Xác định nguyên nhân gan xơ và điều trị đúng nguyên nhân 

có thể ngăn ngừa tổn thương gan tiến triển nặng hơn và do đó giúp gan được ổn 

định, thậm chí là cải thiện tình trạng của bệnh nhân. Nếu không được điều trị, xơ 

gan có thể dẫn đến ung thư gan, suy gan và cuối cùng là tử vong. 

Những người bị xơ gan, nhất là xơ gan mất bù, nếu nhiễm COVID-19 sẽ có nguy 

cơ diễn tiến nặng, thời gian nằm viện kéo dài và tỷ lệ tử vong tăng cao hơn so 

với bệnh nhân không xơ gan. Do vậy, người bệnh xơ gan cần lưu ý, thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng tránh nhiễm COVID-19. Ngoài ra, nếu không có 

sự điều chỉnh của bác sĩ điều trị, người bệnh xơ gan vẫn phải tiếp tục uống thuốc 

theo toa, không nên ngừng hoặc tự ý thay đổi thuốc, tiếp tục theo dõi và tầm 

soát ung thƣ gan theo đúng lịch trình nếu hoàn cảnh cho phép. 

4. COVID-19 VÀ VIÊM GAN VIRUS B, C 

Ảnh hưởng của SARS-CoV-2 trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B (HBV) 

và/hoặc virus viêm gan C (HCV) vẫn chưa được biết rõ hoàn toàn. Những người bị 

viêm gan virus trên 65 tuổi hoặc mắc các bệnh lý khác, chẳng hạn như bệnh phổi 

mạn tính, béo phì, đái tháo đường, bệnh tim và bệnh thận có nguy cơ cao bị bệnh 

COVID-19 nặng hơn. 

Tương tự như người bị xơ gan, người bị nhiễm virus viêm gan B và virus viêm gan 

C không nên ngừng hoặc thay đổi các loại thuốc đã được kê toa trừ khi bác sĩ điều 
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trị điều chỉnh thuốc. Ngừng hoặc thay đổi thuốc có thể gây bùng phát bệnh gan 

hoặc các vấn đề sức khỏe khác. 

5. COVID-19 VÀ GAN NHIỄM MỠ 

Bản thân gan nhiễm mỡ có liên quan chặt chẽ đến hội chứng chuyển hóa (béo phì, 

đái tháo đường và tăng huyết áp) và các đặc điểm của hội chứng chuyển hóa chính 

là những yếu tố nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19. 

6. COVID-19 VÀ BỆNH GAN DO RƢỢU 

Uống rượu nhiều gây tổn thương gan và làm giảm khả năng tạo ra các tế bào cần 

thiết cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh của tủy xương.Ở những người đã ngừng 

uống rượu và không bị xơ gan, bệnh gan do rượu không phải là một yếu tố nguy cơ 

nhiễm COVID-19 nặng. Tuy nhiên, ở những người bị xơ gan do rượu hoặc tăng áp 

lực tĩnh mạch cửa, nguy cơ nhiễm COVID-19 diễn tiến nặng đặc biệt cao, thời 

gian nằm viện kéo dài và tỷ lệ tử vong gia tăng. 

7. COVID-19 VÀ BỆNH GAN DO TỰ MIỄN 

Bệnh gan do tự miễn bao gồm viêm gan tự miễn (AIH), viêm đường mật xơ hóa 

nguyên phát (PSC) và xơ gan mật nguyên phát (PBC). 

Bệnh gan tự miễn không phải là một yếu tố nguy cơ nhiễm COVID-19 hoặc làm 

cho bệnh diễn tiến nặng. Tuy nhiên, những người có bệnh gan tự miễn bị xơ gan 

hoặc tăng áp lực tĩnh mạch cửa sẽ có nguy cơ cao bị bệnh COVID-19 nặng hơn, 

thời gian nằm viện kéo dài và tăng tỷ lệ tử vong cũng như những trường hợp xơ 

gan do các nguyên nhân khác. 

8. COVID-19 VÀ BỆNH UNG THƢ GAN 

Hầu hết bệnh nhân ung thư gan đều có xơ gan. Tương tự như bệnh nhân xơ gan, 

bệnh nhân ung thư gan mắc COVID-19 cũng có nguy cơ diễn tiến nặng, thời gian 

nằm viện kéo dài và tỷ lệ tử vong cao.  

Có nhiều phương pháp điều trị ung thư gan khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn 

bệnh. Những bệnh nhân này cần được đánh giá đa chuyên khoa nhằm đảm bảo 
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chăm sóc và điều trị tối ưu. Do vậy, không nên trì hoãn hoặc ngƣng điều trị do 

dịch COVID-19. 

9. VẤN ĐỀ TIÊM VACCINE NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN 

BỆNH GAN MẠN TÍNH 

Hiện nay, có nhiều loại vaccine phòng ngừa COVID-19 tương đối an toàn và đạt 

hiệu quả cao. 

Theo khuyến cáo, mọi người trên 18 tuổi nên tiêm vaccine ngừa COVID-19, riêng 

vaccine Pfizer-BioNTech đã được Cơ quan Kiểm soát Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

cấp phép tiêm cho người ≥ 12 tuổi. Các vaccine ngừa COVID-19 đều được phê 

duyệt và cấp phép sử dụng khẩn cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch nên 

vẫn chưa có đủ dữ liệu khoa học để kết luận chính xác vaccine nào hiệu quả hơn 

vaccine nào nhưng điều quan trọng nhất là tất cả các vaccine đều có khả năng 

hạn chế mức độ lây lan, giảm tỷ lệ bệnh diễn tiến nặng và giảm nguy cơ tử 

vong. 

Tất cả những bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính đều phải đƣợc ƣu tiên tiêm 

vaccine ngừa COVID-19, ngay cả những ngƣời bệnh bị xơ gan mất bù, ung 

thƣ gan.... Đối với những bệnh nhân ghép gan vẫn có chỉ định chủng ngừa vaccine 

COVID-19 khi tình trạng chức năng gan ổn định sau ghép, chỉ trì hoãn tiêm ngừa 

khi bệnh nhân đang trong giai đoạn thải ghép cấp. 

Hiện nay, chưa có dữ liệu nào cho thấy vaccine ngừa COVID-19 gây tác hại ở 

nhóm bệnh nhân bệnh gan mạn tính. Không nên từ chối hoặc trì hoãn tiêm 

vaccine ngừa COVID-19 vì lo ngại về hiệu quả hay tính an toàn của vaccine 

khi mắc bệnh gan mà ngƣợc lại qua các dữ liệu cho thấy khi ngƣời bệnh gan 

mạn tính mà bị nhiễm thêm COVID-19 sẽ làm cho bệnh gan tiến triển nặng 

hơn, dễ tử vong hơn. 

Tuy nhiên, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị bệnh gan của mình trƣớc 

khi tiêm vaccine. 

LỜI KẾT : 
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Nếu người bệnh hiện đang điều trị viêm gan virus B hoặc C, xơ gan hoặc các bệnh 

gan mạn tính khác, phải tiếp tục uống thuốc nhƣ đã đƣợc kê toa.Hãy trao đổi 

với bác sĩ chuyên khoa điều trị trước khi dừng bất kỳ loại thuốc nào. 
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN  

NGƢỜI BỆNH HẬU NHIỄM COVID - 19 

 

1. ĐỊNH NGHĨA: 

Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng do Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) còn gọi 

là bệnh COVID-19, đã lây nhiễm cho hàng triệu người trên toàn thế giới chỉ trong 

vòng 2 năm qua. Mộtsố những người bị nhiễm bệnh cần phải nhập viện và chăm 

sóc đặc biệt.Bệnh gan mãn tính (CLD) có liên quan đến rối loạn điều hòa miễn 

dịch và viêm nên  bệnh nhânbệnh gan mãn tínhcó nguy cơ tiến triển xấu hơn sau 

khi nhiễm SARS-CoV-2. Dữ liệu COVID-19 ban đầu cũng chỉ ra rằng những 

người khỏe mạnh bị nhiễm có các xét nghiệm chức năng gan bất thường, cho thấy 

có thể có tác động trực tiếp của SARSCoV-2 đến tổn thương gan. Ngoài ra, 2 loại 

thuốc được dùng trong điều trị COVID 19 là: kháng virut và kháng viêm cũng 

được chứng minh là có ảnh hưởng đến chức năng gan. 

COVID-19 ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của gan và làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử 

vong ở những người mắc bệnh gan mãn tính. 

2. CHẨN ĐOÁN: 

Các công việc chẩn đoán:  

2.1. Hỏi bệnh: 

 Mệt mỏi. 

 Ăn không tiêu. 

 Buồn nôn. 

 Có khi bị nôn - sốt - cảm giác khó chịu trong người giống như bị cảm. 

 Khó chịu ở vùng hạ sườn phải. 

 Vàng da, vàng mắt, đau khớp, nặng hơn nữa là bị lú lẫn và hôn mê. 

2.2. Khám lâm sàng: 

 Vàng da, vàng mắt. 

 Gan to, báng bụng. 

 Lách to, tuần hoàn bàng hệ. 

 

2.3. Chỉ định xét nghiệm: 
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 Chức năng gan: 

- Chức năng bài tiết:  
+ Bilirubin toàn phần, trực tiếp, gián tiếp. 

+ Phosphatase kiềm. 

+ GGT. 

- Chức năng tổng hợp: 
+ Albumin huyết thanh. 

+ Globulin huyết thanh. 

+ Yêu tố đông máu: PT. 

- Đánh giá hoại tử tế bào gan: 
+ SGOT, SGPT. 

+ LDH. 

+ Ferritine huyết thanh. 

 Chẩn đoán nguyên nhân bệnh gan: 

- Huyết thanh chẩn đoán viêm gan virut: 
+ Viêm gan A: anti HAV IgM, anti HAV IgG. 

+ Viêm gan B: HbsAg, anti HBs, HbeAg antiHBe, anti HBc IgM,IgG, 

HBV DNA. 

+ Viêm gan C: Anti HCV, HCV RNA. 

+ Viêm gan D: Anti HDV IgM, anti HDV IgG. 

+ Các virut khác: EBV, CMV 

- Các nguyên nhân bệnh gan khác: 

+ Viêm gan tự miễn: ANA, SAM, anti LKM,... 

+ Bệnh ứ sắt mô: Sắt huyết thanh, Ferritine, độ bão hòa Transferrine. 

+ Dấu ấn ung thư: AFP, CEA, CA 19.9, CA 125. 

 Hình ảnh học: Siêu âm, CT scan, MRI. 

2.4. Chẩn đoán xác định: 

 Xét nghiệm có rối loạn chức năng gan. 

 Xét nghiệm nguyên nhân. 

2.5. Chẩn đoán phân biệt: 

 Tắc mật do các nguyên nhân như: sỏi mật, u đầu tuy, dị dạng đường mật. 

 Thể hôn mê cần phân biệt do các nguyên nhân: hạ đường huyết, shock 

nhiễm trùng,... 

 Nhiễm đôc gan do thuốc, hóa chất. 

3. ĐIỀU TRỊ 
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3.1. Nguyên tắc điều trị: 

 Điều trị nguyên nhân viêm gan  

 Ngưng các thuốc làm ảnh hưởng chức năng gan: kháng viêm, kháng virut 

SARS CoV2,... 

3.2. Thuốc: Theo phác đồ Bộ y tế về các nguyên nhân viêm gan 

3.3. Điều trị hỗ trợ: 

 Dinh dưỡng 

 Hạ men gan: Silymarin,... 

 Hạn chế rượu bia 

Tài liệu tham khảo 

1. Marjot T, Moon AM, Cook JA, Abd-Elsalam S, Aloman C, Armstrong MJ, 

et al. Outcomes following SARS-CoV-2 infection in patients with chronic 

liver disease: an international registry study. J Hepatol 2020;74:567-577 

2. Phác đồ Bộ y tế về chẩn đoán và điều trị viêm gan B,2019 

3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan virut C, 2021 

4. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID 19, Bộ y tế, 2021 
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

CHỨNG RỐI LOẠN TIÊU HÓA  

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐẠI CƢƠNG 

Rối loạn tiêu hóa hậu covid 19 được hiểu là những triệu chứng rối loạn của hệ tiêu 

hóa mới xuất hiện trong vòng 1 tháng sau khi nhiễm covid 19 mà trước đó người 

bệnh hoàn toàn bình thường. 

Các hội chứng tiêu hóa chẳng hạn như: nôn mửa, ợ hơi ợ chua, tiêu chảy, đau 

bụng, và chán ăn thường thấy ở những bệnh nhân sau nhiễm coronavirus 2019 

(COVID-19). Tuy nhiên, cơ chế sinh lý bệnh kết nối các triệu chứng tiêu hóa này 

với nhiễm trùng coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vẫn còn khó nắm bắt. 

Cơ chế sinh bệnh học, như rối loạn chức năng hàng rào đường ruột, thay đổi 

chuyển hóa serotonin và rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột đã được đề cập đến. 

COVID-19 có khả năng làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, bao gồm làm giàu 

các sinh vật cơ hội và làm cạn kiệt các chủng vi sinh thường trú có lợi.  

Các tác giả đã báo cáo rằng, nồng độ serotonin (5-hydroxytrytamine, 5-HT) trong 

huyết tương đã tăng cao ở bệnh nhân covid-19 bị tiêu chảy. 5-HT là một loại 

hormone và chất dẫn truyền thần kinh có cấu trúc monoamine. 

Trước đây, các tác giả đã báo cáo rằng, nồng độ 5-HT trong huyết tương tăng ở 

bệnh nhân Covid-19 và có tương quan trực tiếp với mức độ nghiêm trọng của các 

triệu chứng Covid-19. Hơn nữa, bệnh nhân Covid-19 bị tiêu chảy có nồng độ 5-HT 

trong huyết tương tăng và tỷ lệ nồng độ 5-HIAA/5-HT trong huyết tương thấp hơn 

so với đối tượng khỏe mạnh hoặc bệnh nhân Covid-19 không bị tiêu chảy. Những 

dữ liệu này cho thấy, 5-HT không bị phân hủy thành 5-HIAA và 5-HT vẫn còn 

trong một số bệnh nhân Covid-19 trong một thời gian dài hơn, dẫn đến các hội 

chứng tiêu hóa như tiêu chảy.  

Những rối loạn về tâm lý trong giai đoạn nhiễm covid 19 và sử dụng corticoid 

trong điều trị viêm phổi do covid cũng là những tác nhân làm xuất hiện những rối 

loạn tiêu hóa như hội chứng trào ngược dạ dày thực quản mới xuất hiện hậu covid 

19 

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/huyet-tuong-la-gi-chuc-nang-cua-huyet-tuong/


98  

2. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Lâm sàng: 

 Hỏi bệnh sử:  

- Bệnh nhân vừa trải qua đợt nhiễm virus Covid 19 và đã được chẩn đoánxác 

định bằng RT PCR. 

- Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa mới xuất hiện như: Đau bụng, buồn nôn, 

nôn, tiêu chảy, ợ hơi, ợ chua... 

 Khám lâm sàng có thể có các triệu chứng như 

- Tăng nhu động ruột. 

- Ấn đau thượng vị hoặc dọc khung đại tràng. 

2.2. Cận lâm sàng: 

- Nội soi dạ dày, nội soi đại tràng. 

- Siêu âm bụng hoặc CT scan bụng. 

- Xét nghiệm: máu ẩn/phân, KSTĐR, sinh hóa máu… 

2.3. Chẩn đoán xác định: 

 Chẩn đoán Rối loạn tiêu hóa hậu covid 19 là 1 chẩn đoán loại trừbệnh nhân 

thường có ít nhất 1trong các triệu chứng sau đây: 

- Đau quặn bụng, đau dọc khung đại tràng. 

- Buồn nôn, nôn, ợ hơi, ợ chua… 

- Tiêu chảy 

- Chán ăn 

- Triệu chứng mới xuất hiện gần đây khoảng 1 tháng sau khi nhiễm covid 19 

- Không có tổn thương thực thể trên nội soi dạ dày, đại tràng… 

2.4. Chẩn đoán phân biệt: 

 Các nguyên nhân của triệu chứng rối loạn tiêu hóa: 

- Không rõ nguyên nhân chiếm 70% (khó tiêu chức năng) 

- Loét dạ dày và nhiễm Hp 

- Liệt dạ dày 

- Sỏi mật, ung thư đường mật 

- Ung thư tụy, viêm tụy mạn 

- Nhiễm KST 

- HCC 
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- Thiếu máu mạc treo mạn… 

3. ĐIỀU TRỊ 

 Giáo dục, trấn an bệnh nhân: thay đổi lối sống, chế độ ăn. 

- Ăn uống điều độ, chia nhỏ bữa ăn 

- Bỏ thuốc lá 

- Giảm uống rượu, bia 

- Giảm sử dụng caffeine 

- Tránh thức ăn kích ứng 

- Duy trì cân nặng lý tưởng 

 Tâm lý trị liệu 

 Thuốc cải thiện vận động đường tiêu hóa (prokinetic): Metoclopramide, 

Domperidone, Mosapride, Itopride… có hiệu quả trong cải thiện triệu chứng 

nôn. 

 Thuốcức chế bơm proton (PPI): Omeprazol, Esomeprazol, Pantoprazol, 

Rabeprazol…cải thiện hội chứng trào ngược. 

 Thuốc chống co thắt, giảm đau: Papaverin, Mebeverin, Hyoscinum… 

 Thuốc hấp phụ, bao phủ niêm mạc ruột: Diosmetite, Attapulgite… 

 Thuốc cầm tiêu chảy: Loperamide… 

 Thuốc chống trầm cảm 3 vòng hoặc giải lo âu (Amitriptylin và Mirtazapin), 

thuốc an thần: Sulpirid, Tofisopam,..: sử dụng trong trường hợp triệu chứng 

kéo dài. 

 Một chiến lược khác để quản lý covid-19 có thể là phục hồi hệ vi sinh vật 

trong quá trình loạn sinh thông qua các can thiệp prebiotic hoặc probiotic và 

bổ sung dinh dưỡng qua chế độ ăn uống. 

Tài liệu tham khảo 

1. Phác đồ điều trị nội khoa BV ĐHYD TP HCM 

2. Vinmec International Hospital 

3. Drossman DA. Functional gastrointestinal disorders: history, 

pathophysiology, clinicalfeatures and Rome IV. Gastroenterology 

2016;150:1262-1279. 

4. Miwa H. Asian consensus report on functional dyspepsia. J Gastroenterol 

Hepatol 2012;27:626-41. 

5. Talley NJ, Ford AC. Functional dyspepsia. N Engl J Med 2015;373:1853-

63. 

  

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/probiotics-la-gi/
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

XUẤT HUYẾT DƢỚI DA NIÊM MẠC  

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

- Biểu hiện ngoài da của bệnh nhân nhiễm COVID-19 rất đa dạng, xuất huyết 

dưới da là dấu hiệu của biến chứng viêm mao mạch dạng livedo hay hoại tử. 

Đó là một trong 5 biểu hiện thường gặp nhất ở bệnh nhân nhiễm covid: ban 

dạng sẩn mảng đa dạng (47%), mày đay (19%), tổn thương đầu cực dạng cước 

(19%), phản ứng mụn nước hoặc dạng thuỷ đậu (9%), viêm mao mạch dạng 

livedo hoặc hoại tử (6%).  

- Viêm mạch dạng livedo (dạng lưới) và tổn thương mạch hoại tử có liên quan 

đến các trường hợp nhiễm COVID-19 mức độ nặng. Tổn thương kèm theo các 

rối loạn về đông cầm máu: PT kéo dài, APTT giảm, tăng nồng độ D-dimer và 

có liên quan đến huyết khối động mạch phổi. Hình ảnh trên mô bệnh học là các 

tổn thương vi mạch máu kèm vi huyết khối ở cả da bệnh và da lành. 

 

Hình 1: Tổn thương dạng lưới, màu tím ở bụng của một bệnh nhân nam 70 tuổi 

mắc COVID-19. Tổn thương sau 14 ngày: sẹo trắng sứ dạng lưới trên nền dát đỏ 

- Một số tổn thương xuất huyết ít gặp hơn trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 tổn 

thương dạng sốt xuất huyết Dengue, chấm xuất huyết, hoại tử 
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Hình 2: Các tổn thương dát, sẩn ngứa ở thân mình ở một bệnh nhân nữ 71 tuổi 

nhiễm COVID-19 (hình bên trái). Tổn thương ban đỏ ở nếp gấp xuất hiện ngày thứ 

5 của nhiễm COVID-19 ở bệnh nhân nữ 64 tuổi (hình bên phải) 

- Điều trị: Hầu hết các tổn thương xuất huyết đều tự khỏi sau khi bệnh nhân hồi 

phục. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (SLE) 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐỊNH NGHĨA 

Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh lý của mô liên kết có tổn thương nhiều cơ quan 

do hệ thống miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, đặc trưng bởi sự có mặt của kháng 

thể kháng nhân và nhiều tự kháng thể khác. Các cơ quan thường bị tổn thương 

bao gồm khớp, da, thận, tế bào máu, tim, phổi, thần kinh… 

2. NGUYÊN NHÂN 

Cho đến nay, nguyên nhân gây bệnh và cơ chế bệnh sinh chính xác của lupus 

ban đỏ hệ thống chưa được biết rõ.Cơ chế bệnh sinh của bệnh là một quá trình 

phức tạp với sự tham gia của nhiều yếu tố như di truyền, miễn dịch thể dịch, 

miễn dịch tế bào và yếu tố môi trường. Một số gen quy định phức hợp kháng 

nguyên phù hợp tổ chức như HLA- DR2,3,8, các gen mã hóa bổ thể C1q, C2, 

C4 và một số cytokin có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh cao. 

3. CHẨN ĐOÁN 

3.1. Lâm sàng 

Chủ yếu gặp thể bán cấp: 

 Tỉ lệ mắc bệnh nữ: nam= 9:1, chủ yếu ở độ tuổi 20-30. 

 Khởi phát: Đa số bắt đầu từ từ, tăng dần với sốt dai dẳng không rõ 

nguyên nhân, đau khớp hoặc viêm khớp với biểu hiện tương tự trong 

bệnh viêm khớp dạng thấp. Có một số yếu tố thuận lợi khởi phát bệnh: 

nhiễm trùng, chấn thương, stress, thuốc… 

 Toàn phát: tổn thương nhiều cơ quan: 

- Toàn thân: sốt dai dẳng kéo dài, mệt mỏi, gầy sút. 

- Cơ xương khớp: đau hoặc viêm các khớp với biểu hiện tương tự trong 

bệnh viêm khớp dạng thấp song hiếm khi biến dạng khớp; đau cơ. Một 
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số hiếm trường hợp có hoại tử xương (thường gặp hoại tử vô mạch đầu 

trên xương đùi). 

- Da niêm mạc: ban đỏ hình cánh bướm ở mặt (rất thường gặp), ban 

dạng đĩa (gặp trong thể mạn tính), nhạy cảm với ánh sáng (cháy, bỏng, 

xạm da sau khi tiếp xúc với ánh nắng), loét niêm mạc miệng, niêm mạc 

mũi, rụng tóc, viêm mao mạch dưới da... 

- Máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu do viêm, thiếu máu huyết tán, 

chảy máu dưới da (do giảm tiểu cầu), lách to, hạch to. 

- Thần kinh tâm thần: rối loạn tâm thần, động kinh… 

- Tuần hoàn, hô hấp: thường gặp các triệu chứng tràn dịch màng tim, 

màng phổi, tăng áp lực động mạch phổi, viêm phổi kẽ. Các triệu chứng 

hiếm gặp: viêm cơ tim, viêm nội tâm mạc, hội chứng Raynaud, viêm 

tắc động mạch, tĩnh mạch… 

- Thận: rất thường gặp: protein niệu, tế bào trụ niệu, hội chứng thận hư, 

viêm cầu thận… 

- Gan: cổ trướng, rối loạn chức năng gan (hiếm gặp). 

- Mắt: giảm tiết nước mắt (Hội chứng Sjogren), viêm giác mạc, viêm kết 

mạc, viêm võng mạc. 

3.2. Cận lâm sàng 

 Các xét nghiệm không đặc hiệu: tế bào máu ngoại vi (giảm hồng cầu, 

giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu), tốc độ lắng máu tăng, điện di huyết thanh 

(g globulin tăng), tìm thấy phức hợp miễn dịch trong máu, phản ứng BW 

(+) giả… 

 Các xét nghiệm đặc hiệu: kháng thể kháng nhân (ANA), kháng thể kháng 

Ds- DNA, kháng thể chống các kháng nguyên hòa tan, kháng thể kháng 

hồng cầu, kháng lympho bào, kháng tiểu cầu…, giảm bổ thể, giảm tỉ lệ 

lympho bào so với tế bào B. 

 Sinh thiết các cơ quan tổn thương: 

- Sinh thiết da: lắng đọng globulin miễn dịch IgM, IgG và bổ thể 

thànhmột lớp thượng bì và trung bì của da (+70%). 

- Thận: viêm cầu thận, dày màng đáy do lắng đọng IgG, IgM và bổ thể.  



104  

- Màng hoạt dịch khớp: tổn thương gần tương tự viêm khớp dạng thấp.  

3.3. Chẩn đoán xác định 

Áp dụng tiêu chuẩn của Hội Thấp học Mỹ ACR 1982 (bổ sung  và điều chỉnh 

năm 1997), gồm 11 yếu tố: 

 Ban đỏ hình cánh bướm ở mặt. 

 Ban đỏ dạng đĩa ở mặt và thân. 

 Nhạy cảm với ánh sáng. 

 Loét miệng hoặc mũi họng. 

 Viêm khớp và đau khớp không có phá hủy khớp. 

 Viêm đa màng: màng phổi, màng tim. 

 Tổn thương thận: protein niệu > 500mg/24 giờ hoặc 3+ (10 thông số 

nước tiểu) hoặc có trụ tế bào (hồng cầu, hemoglobin, trụ hạt, tế bào ống 

thận hoặc hỗn hợp). 

 Tổn thương thần kinh: co giật hoặc các rối loạn tâm thần không do thuốc 

và các nguyên nhân khác như rối loạn điện giải, tăng urê máu, nhiễm 

toan ceton… 

 Rối loạn về máu: 

(a) Thiếu máu huyết tán có tăng hồng cầu lưới, hoặc 

(b) Giảm bạch cầu < 4.000/mm
3
, hoặc 

(c) Giảm bạch cầu lympho < 1.500/mm
3
, hoặc 

(d) Giảm tiểu cầu < 100.000/mm
3
 không do thuốc. 

 Rối loạn về miễn dịch: 

- Kháng thể kháng Ds-DNA (+), hoặc 

- Kháng thể kháng Sm (+), hoặc 

- Kháng thể kháng phospholipids (+) căn cứ vào: tăng kháng thể kháng 

cardiolipin loại IgM hoặc IgG, lupus anticoagulant (+), test huyết 

thanh giang mai dương tính giả > 6 tháng có kiểm chứng test cố định  

Treponema Pallidum. 



105  

 Kháng thể kháng nhân: hiệu giá cao theo tiêu chuẩn của phòng xét 

nghiệm và không do sử dụng các thuốc trong danh mục gây ra hội chứng 

giả Lupus. 

Chẩn đoán xác định khi có từ 4 yếu tố trở lên. 

Gần đây, năm 2012, những trung tâm cộng tác quốc tế về lupus hệ thống năm 

(Systemic International Collaborating Clinics – SLICC 2012) đã đưa ra tiêu 

chuẩn chẩn đoán bệnh Lupus ban đỏ hệ thống gồm: 

1. Tiêu chuẩn lâm sàng 2. Tiêu chuẩn miễn dịch 

1. Lupus da cấp 

2. Lupus da mạn 

3. Loét miệng hay mũi 

4. Rụng tóc không sẹo 

5. Viêm khớp 

6. Viêm thanh mạc 

7. Tổn thương thận  

8. Tổn thương thần kinh 

9. Thiếu máu tan huyết 

10. Giảm bạch cầu hoặc giảm 

Lympho 

11. Giảm tiểu cầu (<100.000/mm3) 

1. ANA dương tính 

2. Anti-dsDNA dương tính gấp 2 

bình thường với PP ELISA 

3. Anti-Sm dương tính 

4. KT Antiphospholipid dương 

tính 

5. Giảm bổ thể (C3, C4, CH50) 

6. Test Coombs trực tiếp dương 

tính (Không được tính nếu có sự 

tồn tại của thiếu máu tan huyết 

Chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống khi có ≥ 4 tiêu chuẩn (có ít nhất mộ t tiêu 

chuẩn lâm sàng và một tiêu chuẩn cận lâm sàng) hoặc bệnh thận lupus được 

chứng minh trên sinh thiết kèm với ANA hoặc anti-DNA. 

3.4. Phân loại thể 

 Thể cấp: tổn thương nhiều nội tạng và nặng. 
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 Thể mạn: ít tổn thương nội tạng, biểu hiện ngoài da nhẹ. 

 Thể bán cấp: trung gian giữa hai thể trên. 

 Thể hỗn hợp: hội chứng Sharp: thể bệnh hỗn hợp giữa lupus và xơ cứng 

bì, có các triệu chứng: viêm nhiều khớp, hội chứng Raynaud, ngón tay 

hình khúc dồi, hẹp thực quản, viêm đa. 

3.5. Chẩn đoán phân biệt 

 Thấp khớp cấp. 

 Các bệnh thuộc nhóm bệnh mô liên kết khác: Viêm khớp dạng thấp, xơ 

cứng bì toàn thể, viêm đa cơ, viêm da cơ… 

 Các bệnh lí của hệ tạo máu: suy tủy, xuất huyết giảm tiểu cầu các nguyên 

nhân khác. 

 Các bệnh lí thận, tim, phổi mạn tính do các nguyên nhân khác.  

4. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc chung 

 Đánh giá mức độ nặng của bệnh. 

 Điều trị bao gồm: giai đoạn tấn công, củng cố và duy trì.  

 Cân nhắc cẩn thận giữa tác dụng mong muốn và tác dụng phụ của mỗi 

loại thuốc. 

4.2. Điều trị cụ thể 

 Thuốc kháng viêm không steroid: trong các trường hợp lupus kèm viêm 

đau khớp, sốt và viêm nhẹ các màng tự nhiên nhưng không kèm tổn 

thương các cơ quan lớn. Nên tránh dùng ở các bệnh nhân viêm thận đang 

hoạt động. 

 Hydroxychloroquine 200mg/ngày đáp ứng tốt với các trường hợp có ban, 

nhạy cảm với ánh sáng, đau hoặc viêm khớp, biến chứng ở mắt rất hiếm 

(theo dõi: khám mắt 1 lần/năm). 

 Liệu pháp glucocorticoid: dùng đường toàn thân. 

- Chỉ định: lupus ban đỏ có đe dọa tính mạng như có tổn thương thần 

kinh, giảm tiểu cầu, thiếu máu huyết tán hoặc lupus ban đỏ không đáp 

ứng với các biện pháp điều trị bảo tồn. 

- Liều dùng: 
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+ 1-2mg/kg đường uống. Khi bệnh kiểm soát tốt, giảm liều 

prednisolone 10% mỗi 7-10 ngày. 

+ Dùng methylprednisolone đường tĩnh mạch 500mg mỗi 12 giờ trong 

3-5 ngày được dùng trong các trường hợp tổn thương thận  tiến triển 

nhanh, tổn thương thần kinh nặng và giảm tiểu cầu nặng. Sau đó 

chuyển sang dùng corticoid bằng đường uống và giảm liều tương tự 

như trên. 

 Liệu pháp dùng các thuốc ức chế miễn dịch khác: 

- Chỉ định: Lupus ban đỏ thể nặng có khả năng đe dọa tính mạng như 

viêm cầu thận cấp nặng, có tổn thương thần kinh, giảm tiểu cầu và 

thiếu máu huyết tán hoặc lupus không đáp ứng với corticoid hoặc xuất 

hiện tác dụng phụ nặng của corticoid. 

- Liều dùng: có nhiều loại thuốc có thể sử dụng đơn độc hoặc phối hợp 

với nhau, hoặc với corticoid. 

+ Cyclophosphamide: 0,5- 1g/m
2
 da, đường tĩnh mạch 3-4 tuần/ lần 

trong 6-7 tháng hoặc 1,0-5,0 mg/kg/ngày đường uống. Cần phối hợp 

với mesna (mercapto - ethanesulphonic acid) để dự phòng biến 

chứng tại bàng quang. 

+ Dapsone 100mg/ngày (ít sử dụng). 

+ Azathioprine (2-2,5mg/kg/ngày), mycophenolate mofetil (500-

1500mg), đây là nhóm thuốc hiện đang được ưa chuộng vì ít tác 

dụng phụ, hiệu quả cao, thích hợp với các phụ nữ còn độ tuổi sinh 

đẻ, tuy nhiên giá thành tương đối cao. 

+ Methotrexate 7,5-20 mg/tuần. 

+ Các thuốc khác: leflunomide, liệu pháp hormon, thalidomide, truyền 

tĩnh mạch immunoglobulin liều cao… 

+ Chế phẩm sinh học: rituximab (mab Thera) là thuốc ức chế tế bào B 

với liều mỗi năm một lần gồm hai đợt mỗi đợt truyền hai lần cách 

nhau hai tuần với liều 500-1000mg/lần. Cần sàng lọc lao, viêm gan 
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và các bệnh nhiễm khuẩn nặng trước khi điều trị sinh học cho bệnh 

nhân lupus ban đỏ hệ thống. 

4.3. Điều trị không dùng thuốc 

Chủ yếu là đối với thể nhẹ, bao gồm: nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh 

sáng, dự phòng nhiễm khuẩn, giáo dục bệnh nhân hiểu rõ về bệnh.  

Một số trường hợp tổn thương suy thận nặng có thể phải lọc máu hoặc ghép 

thận. 

5. TIẾN TRIỂN- BIẾN CHỨNG 

5.1. Tiến triển 

 Thể cấp: tiến triển nhanh và tử vong sau vài tháng. 

 Thể mạn: tiến triển chậm, tiên lượng tốt. 

 Thể bán cấp: tiến triển từng đợt, ngày càng nặng dần. Bệnh nặng thêm 

nếu có thai, nhiễm khuẩn, chấn thương, phẫu thuật, stress, lạm dụng 

thuốc. Thời gian sống trung bình 5 - 10 năm. 

 Hội chứng Sharp: ít biểu hiện ở nội tạng nên tiên lượng tốt hơn. 

5.2. Biến chứng 

 Nhiễm trùng cơ hội, suy thận mạn, tổn thương não - mạch máu… 

6. PHÒNG BỆNH 

 Cẩn thận khi sử dụng một số thuốc dễ gây mẫn cảm, nhất là kháng sinh 

như procainamide, hydralazine, minocycline, diltiazem, penicillamine, 

INH, quinidine, methyldopa… 

 Đề phòng các đợt nhiễm khuẩn. 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP  

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

Viêm khớp là một bệnh lý cơ xương khớp thường gặp nhưng có thể gây ảnh hưởng 

đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Để hiểu rõ hơn về quá trình điều trị và các biện 

pháp theo dõi phòng ngừa biến chứng, mời bạn đọc tham khảo phác đồ điều trị 

viêm khớp mới nhất của Bộ y tế trong nội dung bài viết dưới đây. 

Phác đồ điều trị viêm khớp mới nhất đã được Bộ Y tế thông qua với các nguyên tắc 

tiêu chuẩn và mục đích điều trị mà bất kỳ cơ sở y tế nào cũng cần tuân theo để đảm 

bảo tính an toàn và hiệu quả. 

1. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ CHUNG 

Theo chỉ định của Bộ y tế, bệnh lý viêm khớp được điều trị theo các nguyên tắc 

dưới đây: 

 Điều trị toàn diện, tích cực và theo dõi sát sao những triệu chứng cũng như 

tiến triển của bệnh. 

 Sử dụng các loại thuốc cơ bản như thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm - 

DMARDs nhằm ổn định triệu chứng lâm sàng, đặc biệt trong trường hợp 

cần điều trị bệnh kéo dài. 

 Các loại DMARDs sinh học sẽ được chỉ định kết hợp với thuốc DMARDs 

trong trường hợp bệnh tiên lượng nặng hoặc khi bệnh nhân xuất hiện biến 

chứng nguy hiểm. 

 Trao đổi trước với bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp khi cần sử dụng các 

loại thuốc sinh học. 

 Thực hiện điều trị bệnh đúng theo trình tự, kết hợp với các xét nghiệm chức 

năng gan, bệnh lao và đánh giá hoạt tính bệnh thông qua các chỉ số DAS28, 

SDAI,… 

2. MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ 

Một phác đồ điều trị viêm khớp cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau: 

 Hỗ trợ giảm nhanh triệu chứng đau nhức, khó chịu cho người bệnh. 

 Giúp chống viêm, giảm sưng và bảo tồn tối đa chức năng vận động. 

 Ngăn ngừa bệnh tiến triển xấu và phòng tránh những rủi ro không mong 

muốn xảy ra. 
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 Ngoài ra các phác đồ điều trị này còn phải tập trung cải thiện chất lượng 

cuộc sống cho bệnh nhân sau điều trị. 

Bệnh viêm khớp cấp tính hoàn toàn có thể chữa trị dứt điểm nếu phát hiện sớm và 

có phác đồ điều trị viêm khớp phù hợp. Theo quy định của Bộ Y tế, phác đồ chung 

cho nhóm bệnh xương khớp cần 4 giai đoạn là điều trị tập trung, điều trị phối hợp, 

theo dõi tiến triển và ngăn ngừa bệnh tái phát. 

3. CÁC LOẠI THUỐC CHỦ YẾU CÓ TRONG PHÁC ĐỒ ĐIỀU 

TRỊ VIÊM KHỚP 

Điều trị viêm khớp bằng các loại thuốc dạng tiêm hoặc uống là phương pháp đầu 

tiên được các bác sĩ chỉ định. Tùy vào tình trạng sức khỏe cũng như mức độ bệnh 

viêm khớp, phác đồ điều trị viêm khớp của Bộ Y tế sẽ được kê đơn với các loại 

thuốc sau: 

3.1. Thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs và KVKS): 

Những loại thuốc chống viêm không chứa steroid thường dùng trong phác đồ điều 

trị được chia thành 2 nhóm chính là: Thuốc kháng viêm ức chế có chọn lọc và 

thuốc kháng viêm ức chế không chọn lọc COX2. Cụ thể: 

3.1.1. Thuốc NSAIDs chọn lọc COX2: 

Thông thường, các loại thuốc này được chỉ định đầu tiên vì có thời gian sử dụng 

lâu dài, ít gây tác dụng phụ nguy hiểm và ít tương tác với Methotrexat. 

Một số loại thuốc phổ biến thuộc nhóm này gồm có: 

 Celecoxib: 200mg, uống từ 1 – 2 lần/ ngày. 

 Etoricoxib: 60 – 90mg, uống 1 lần/ ngày. 

 Meloxicam: 15 mg dưới dạng tiêm bắp tay hoặc uống, liều dùng 1 lần/ ngày. 

https://vietmecgroup.com/thuoc-tiem-chua-viem-khop.html
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Người bệnh cần được theo dõi chức năng gan thận khi sử dụng các NSAIDs kéo 

dài 

3.1.2. Thuốc kháng viêm ức chế không chọn lọc COX2: 

Nhóm thuốc này thường được chỉ định sau khi các thuốc Celecoxib, Etoricoxib hay 

Meloxicam không mang lại tác dụng như mong muốn. 

 Diclofenac: Đây là loại thuốc chống viêm ức chế không chọn lọc được dùng 

nhiều nhất trong phác đồ điều trị viêm khớp. Diclofenac được dùng dưới 

dạng tiêm bắp hoặc uống, 75mg/ lẫn x 2 lần/ngày, sử dụng liên tục trong 3 – 

7 ngày. Sau đó giảm liều lượng xuống còn sử dụng 50mg, 2 – 3 lần/ ngày 

trong 4 – 6 tuần liên tục. 

 Brexin (phối hợp giữa Cyclodextrin và Piroxicam): 2mg uống mỗi ngày. 

 Các thuốc kháng viêm không steroid khác: Liều tương tự. 

Các thuốc nhóm này có tác dụng mạnh hơn nhưng nếu dùng trong thời gian dài có 

thể gây ra nhiều tác dụng phụ như viêm loét, xuất huyết dạ dày tá tràng. Do vậy, 

khi sử dụng, người bệnh cần tuân thủ theo đúng chỉ định về liều lượng và cách 

dùng của bác sĩ. 

Trong trường hợp sử dụng kéo dài, người bệnh cần kết hợp theo dõi chức năng của 

gan, thận và thực hiện một số biện pháp bảo vệ dạ dày bằng các thuốc ức chế bơm 

Proton. 

3.2. Corticosteroids 

Corticosteroids thường chỉ được chỉ định trong trong thời gian ngắn để cải thiện 

các triệu chứng bệnh trong khi chờ các thuốc viêm khớp mang lại hiệu quả. 

Sử dụng các Corticosteroids điều trị được chỉ định theo phác đồ như sau: 
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 Thể viêm khớp trung bình: 16 – 32 mg Methylprednisolone hoặc các loại 

thuốc tương đương uống vào 8 giờ sáng sau khi ăn no, mỗi ngày một lần. 

 Thể viêm khớp nặng: 40mg Methylprednisolone đường truyền tĩnh mạch, 

mỗi ngày một lần. 

 Thể viêm khớp cấp tính, nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng: 500 

– 1000 mg Methylprednisolon truyền tĩnh mạch với liều lượng từ 35 – 40 

phút/ngày, trong 3 ngày liên tục. Sau đó, người bệnh sử dụng theo liều lượng 

thông thường và lặp lại mỗi tháng nếu cần thiết. 

 Điều trị dài hạn: Áp dụng cho những trường hợp phụ thuộc Corticoid hoặc 

bệnh nhân bị suy thượng thận do sử dụng Corticoid kéo dài. Liều khởi đầu là 

20mg/ ngày, uống vào lúc 8 giờ sáng. Khi có đáp ứng các điều trị lâm sàng 

và xét nghiệm, bắt đầu giảm dần liều dùng, duy trì 5 – 8 mg/ ngày hoặc cách 

ngày. Trong trường hợp cho phép, người bệnh có thể ngừng thuốc khi quá 

trình điều trị cơ bản có hiệu lực, thường là sau 6 – 8 tuần. 

3.3. DMARDs – Thuốc chữa viêm khớp tác dụng chậm 

Bên cạnh việc chỉ định các loại thuốc điều trị triệu chứng lâm sàng, trong phác đồ 

điều trị viêm khớp của Bộ Y tế, các bác sĩ thường chỉ định cho người bệnh một số 

loại thuốc chữa viêm khớp tác dụng chậm. Tác dụng của nhóm thuốc này là ngăn 

ngừa hoặc ngừng quá trình bệnh tiến triển. 

Tuy nhiên việc sử dụng các DMARDs cần thời gian lâu dài kết hợp với việc theo 

dõi các triệu chứng lâm sàng trong quá trình điều trị. Tùy vào từng trường hợp mà 

các bác sĩ sẽ chỉ định loại thuốc và liều lượng khác nhau. Cụ thể: 

3.3.1. Thể nhẹ và thông thường 

Với thể nhẹ và thông thường, người bệnh sẽ được chỉ định sử dụng Methotrexat 

với liều khởi đầu là 10mg/ lần x 1 lần/ tuần. Tùy theo khả năng đáp ứng thuốc mà 

liều lượng có thể duy trì và thay đổi khoảng 7,5 – 15 mg mỗi tuần, tối đa 20mg cho 

phù hợp. 

Sử dụng Sulfasalazine với liều khởi đầu là 500mg/ ngày, sau đó tăng thêm 500mg 

mỗi tuần và duy trì ở mức 1000mg chia thành 2 lần mỗi ngày. Hoặc kết hợp sử 

dụng Sulfasalazine/ Hydroxychloroquine và Methotrexat. 

https://vietmecgroup.com/thuoc-tri-viem-khop.html
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Các DMARDs như Methotrexat, Sulfasalazine, Hydroxychloroquine thường được 

chỉ định phổ biến 

3.3.2. Thể nặng, kháng điều trị các DMARDs cơ bản, không mang lại hiệu 

quả sau 6 tháng 

Lúc này, bệnh nhân sẽ được chỉ định điều trị kết hợp DMARDS với các thuốc sinh 

học. Trước khi chỉ định sử dụng các thuốc sinh học, người bệnh sẽ được thực hiện 

sàng lọc bệnh lao, viêm gan, chỉ số chức năng gan thận và đánh giá mức độ hoạt 

động của bệnh (tốc độ máu lắng, DAS28, HQA, CRP). 

Với thể này, bác sĩ sẽ kê đơn điều trị kết hợp Methotrexate với thuốc kháng 

Interleukin 6 (tocilizumab): Methotrexate 10 – 15g/ tuần, Tocilizumab 4 – 8 mg/kg 

cân nặng (khoảng 200 – 400mg được truyền tĩnh mạch 1 lần/ tháng). 

Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng có thể sử dụng Methotrexate (10 – 15mg/ tuần) kết 

hợp với 1 trong 4 loại thuốc kháng TNF-α sau: 

 Etanercept 50mg dạng tiêm dưới da 1 lần/ tuần. 

 Adalimumab 40mg dạng tiêm dưới da một lần/ 2 tuần. 

 Golimumab 50mg dạng tiêm dưới da 1 lần/ tháng. 

 Infliximab dạng truyền tĩnh mạch 2 – 3 mg/kg mỗi 4 – 8 tuần. 

Hoặc kết hợp Methotrexate với thuốc kháng lympho B (rituximab): Methotrexate 

10 – 15 mg/ tuần kết hợp Rituximab 500 – 1000 mg theo đường truyền tĩnh mạch, 

cách mỗi 2 tuần. 

Sau 3 – 6 tháng điều trị, nếu các loại thuốc sinh học thứ nhất không mang lại hiệu 

quả như mong đợi thì bác sĩ có thể xem xét chỉ định sử dụng loại thuốc sinh học 

thứ 2. Tương tự như vậy, xem xét đến thuốc sinh học thứ 3 nếu các loại thuốc thứ 2 

không mang lại kết quả sau 3 – 6 tháng điều trị. 
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4. ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP 

Phác đồ điều trị viêm khớp khuyến khích bệnh nhân sử dụng phối hợp thêm một 

số các biện pháp vật lý có tính chất hỗ trợ hoặc can thiệp ngoại khoa với những 

trường hợp mà thuốc không mang lại hiệu quả tích cực. 

 Vật lý trị liệu: Luyện tập thể chất có vai trò quan trọng trong việc cải thiện 

tính linh hoạt của xương khớp và ổn định sức khỏe. Các bài tập vật lý trị liệu 

được xây dựng dựa trên từng trường hợp cụ thể. 

 Liệu pháp Đông y: Điều trị Đông Tây y kết hợp đang trở thành xu thế được 

nhiều cơ sở y tế áp dụng hiện nay. Trong khi thuốc Tây y giúp cải thiện sức 

khỏe từ bên trong, các biện pháp trị liệu Đông y như châm cứu và bấm huyệt 

có thể hỗ trợ điều trị từ bên ngoài, giúp kích thích tuần hoàn máu và giảm 

đau nhức tại một số vị trí nhất định trên cơ thể. 

 Phẫu thuật: Đây là phương pháp phổ biến được áp dụng cho bệnh nhân 

viêm khớp nhiễm trùng, những trường hợp tổn thương không thể phục hồi 

như hoại tử, mất mô xương, sụn khớp. Khi người bệnh không thể kiểm soát 

các triệu chứng bằng thuốc hoặc các biện pháp trị liệu, phẫu thuật là phương 

án tối ưu nhất. Tùy vào trường hợp mà các bác sĩ có thể lựa chọn giữa phẫu 

thuật thay khớp hoặc phẫu thuật xâm lấn. 

Một số biện pháp hỗ trợ điều trị như vận động trị liệu, châm cứu, bấm huyệt. 

5. PHÒNG NGỪA BIẾN CHỨNG 

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng để phòng ngừa tình huống xấu khi áp dụng 

phác đồ điều trị viêm khớp: 

 Theo dõi tình trạng sức khỏe: Các loại thuốc chống viêm thường gây một 

áp lực không nhỏ lên hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Người bệnh nếu gặp 

phải một số triệu chứng như: Chướng bụng, đầy hơi, ợ chua, ợ nóng,… cần 

thông báo ngay với bác sĩ điều trị. Trong trường hợp này, có thể phải sử 

dụng thuốc ức chế bơm proton và điều trị nhiễm khuẩn Hp nếu phải dùng 

các loại thuốc kháng viêm không chọn lọc và thuốc sinh học kéo dài. 

 Phòng tránh loãng xƣơng: Các DMARD và Corticosteroid có thể gây ảnh 

hưởng đến cấu trúc xương khớp, điển hình nhất là tình trạng loãng xương. 

Lúc này, bác sĩ sẽ kê thêm vitamin D, một số loại canxi tổng hợp và 

Bisphosphonates để ngăn ngừa tình trạng này. 

 Sử dụng các hoạt chất bổ sung thay thế: Các chất bổ sung thay thế như 

Glucosamine, Chondroitin hay dầu cá được khuyến khích sử dụng cho bệnh 

nhân viêm khớp. Glucosamine và Chondroitin thường được điều chế dưới 

dạng các hợp chất sulfat, có tác dụng giảm đau nhức và thúc đẩy quá trình 
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tái tạo sụn. Đồng thời, dầu cá có đặc tính chống viêm mạnh, có thể kết hợp 

an toàn với một số thuốc điều trị theo đơn. 

 Phòng tránh thiếu máu: Ngoài ra nếu trong quá trình áp dụng phác đồ điều 

trị viêm khớp, người bệnh bị thiếu máu thì cần bổ sung sắt, vitamin B12 và 

Axit folic. 

6. THEO DÕI SAU THỰC HIỆN PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM 

KHỚP 

Sau điều trị, người bệnh viêm khớp cần theo dõi một số vấn đề như sau: 

 Xét nghiệm công thức máu cấp, kiểm tra hình ảnh thông qua phim chụp X-

quang, CT, MRI nếu cần thiết. 

 Sinh thiết gan hoặc làm các xét nghiệm về gan nếu nghi ngờ xuất hiện tổn 

thương gan, men gan lớn hơn 3 trong 3 lần xét nghiệm kế tiếp nhau. 

 Nếu chỉ số enzyme gan cao gấp đôi bình thường và kéo dài, người bệnh cần 

ngưng sử dụng thuốc Methotrexat. 

 Trường hợp viêm đa khớp, có yếu tố dạng thấp, bệnh nhân là nữ hoặc Anti 

CCP (+) tỷ giá cao, xuất hiện các tổn thương ngoài khớp, cần điều trị tích 

cực ngay trong giai đoạn đầu và cân nhắc dùng các thuốc sinh học sớm. 

 Thực hiện xét nghiệm định kỳ đánh giá các tế bào máu ngoại vi, protein 

phản ứng C (CRP), SGOT, SGPT, tốc độ máu lắng 2 tuần/lần trong 4 tháng 

đầu tiên. Sau đó, trong 3 tháng tiếp theo bệnh nhân kiểm tra một lần tùy theo 

quá trình hồi phục. 
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HƢỚNG DẪN CHẾ ĐỘ DINH DƢỠNG  

PHỤC HỒI THỂ CHẤT 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

 

1.  ĐẠI CƢƠNG: 

Người bệnh COVID-19 rất dễ mệt mỏi, chán ăn, thậm chí rất khó ăn khi bị sốt, 

nhiễm trùng, suy hô hấp. Vì vậy, sau thời gian điều trị tình trạng sức khỏe bệnh 

nhân bị suy giảm, cơ quan hô hấp, tiêu hóa bị suy yếu, có nguy cơ bị suy dinh 

dưỡng (SDD) ở các mức độ khác nhau.SDD làm giảm khối cơ và suy giảm chức 

năng, ảnh hưởng xấu tới mô mỡ và khối xương, làm cho cơ thể bệnh nhân bị suy 

kiệt.Đồng thời SDD còn ảnh hưởng tới sức đề kháng, đáp ứng miễn dịch, dễ mắc 

các bệnh nhiễm trùng. 

Vì vậy dinh dưỡng cho người bệnh sau điều trị COVID-19 rất quan trọng. 

2. SÀNG LỌC NGUY CƠ SUY DINH DƢỠNG 

2.1. Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng: 

2.1.1. Khám lâm sàng 

2.1.1.1. Tầm soát nguy cơ suy dinh dưỡng (Nutrition Risk Screening). 

2.1.1.2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng (Subjective Global Assessment) 

2.1.1.3. Kế hoạch dinh dưỡng 
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2.1.2. Cận lâm sàng: 

 Sinh hóa: Albumin/ máu (Thấp khi <3,5g/dL) và/hoặc prealbumin/máu 

(Thấp khi <20mg/dL) 

 Các chỉ số sinh hóa như đường huyết, điện giải, lipid máu, chức năng thận, 

gan… tùy tình trạng và diễn tiến bệnh lý 

3. CAN THIỆP DINH DƢỠNG: 

Dinh dưỡng cho người sau điều trị COVID-19 rất quan trọng. Chế độ dinh dưỡng 

hợp lý sẽ nhanh chóng giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng, cải thiện các chức 

năng cho cơ thể, trong đó có chức năng hô hấp bằng chế độ ăn giàu dinh dưỡng 

như: Nhiều năng lượng, protein và các vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần. 

3.1. Xác định nhu cầu dinh dƣỡng 
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3.2. Xác định đƣờng nuôi dƣỡng 

3.2.1. Dinh dưỡng qua đường miệng 

 Ưu tiên dinh dưỡng qua đường miệng sớm (24-48 tiếng) bằng chế độ dinh 

dưỡng phù hợp bệnh lý nếu người bệnh còn tự ăn uống được.  

 Bổ sung dinh dưỡng qua đường miệng (ONS- Oral Nutritional Supplements) 

phù hợp bệnh lý và khả năng dung nạp  nâng cao thể trạng, ngăn suy dinh 

dưỡng bệnh viện. 

3.2.2. Nuôi dưỡng qua ống thông mũi dạ dày:   

 Khi dinh dưỡng qua miệng không thể thực hiện được (như rối loạn tri giác, 

thở máy), trừ khi có chống chỉ định. 

 Không đạt nhu cầu năng lượng, đạm trong 3 ngày. 

 Tiên lượng người bệnh chỉ có thể ăn được <50% nhu cầu năng lượng trong 1 

tuần (như viêm phổi nặng, hồi sức). 

3.2.3. Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch 
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 Bắt đầu dinh dưỡng tĩnh mạchtoàn phần sớm (trong 24-48 tiếng) nếu người 

bệnh có chống chỉ định cho dinh dưỡngqua tiêu hóa. 

 Khi dinh dưỡngtiêu hóa không đạt nhu cầu dinh dưỡng trong 3-5 ngày ở 

người bệnh SDD nặng hoặc có nguy cơ cao SDD. 

 Khi người bệnh tiêu hoá không đạt nhu cầu trong 5-7 ngày ở người 

bệnhkhông SDD hoặc nguy cơ thấp SDD.  

3.3. Chế độ dinh dƣỡng 

3.3.1. Chế độ dinh dưỡng qua đường tiêu hoá cho bệnh nhân không bệnh 

lý kèm 

 Chế độdinh dưỡng từ thức ăn thông thường (cơm, cháo, súp, sữa…) định 

chuẩn theo nhu cầu dinh dưỡng. 

 Bổ sungdinh dưỡng:  

- Trái cây, nước ép trái cây, sinh tố phù hợp, để tăng cường miễn dịch  

- Hoặc dạng lỏng với năng lượng, đạm cao, đầy đủ vi chất, phù hợp bệnh lý 

cho bệnh nhân có nguy cơ SDD, SDD lúc nhập viện để nâng cao thể trạng 

và miễn dịch. 

3.4. Chế độ dinh dƣỡng qua đƣờng tiêu hoá cho bệnh nhân có bệnh lý 

kèm 

3.4.1. Bệnh tim mạch (tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim) 

 Chế độ dinh dưỡngtừ thức ăn thông thường (cơm, cháo, súp, sữa…) định 

chuẩn theo nhu cầu dinh dưỡng: 

- Axit béo bão hòa<1/3 tổng số lipid 

- Chất xơ 20-25g/ngày 

- Natri ≤2000mg 

 Bổ sung dinh dưỡng qua tiêu hóa (miệng hoặc dinh dưỡng ống thông):  

- Thức uống dinh dưỡng (1ml= 1-1,5kcal, 15-20% tổng năng lượng từ đạm, 

ít cholesterol và axit béo bão hòa, hàm lượng natri thấp, đầy đủ vi chất). 

- Người bệnh có nguy cơ SDD/SDD lúc nhập viện và/hoặc khi ăn không đủ 

nhu cầu dinh dưỡngtrong thời gian nằm viện. 

- Người bệnh lớn tuổi có suy tim mạn để ngăn ngừa SDD trong bệnh viện.  

3.4.2. Đái tháo đường/ Tăng đường huyết 

 Chế độ dinh dưỡngtừ thức ăn thông thường (cơm, cháo, súp, sữa…) định 

chuẩn theo nhu cầu DD: 

- Trong đó glucid chiếm từ 50-60% tổng năng lượng 

 Bổ sung dinh dưỡngqua tiêu hóa (miệng hoặc dinh dưỡng ống thông):  
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- Chọn thức uống dinh dưỡng dành người bệnh ĐTĐ có chỉ số đường huyết 

thấp (Glycemic Index-GI). 

- Đầy đủ vi chất cho người bệnh có nguy cơ SDD/SDD lúc nhập viện 

và/hoặc khi ăn không đủ nhu cầu dinh dưỡngtrong thời gian nằm viện. 

- Đặc biệt ở người bệnh lớn tuổi, nhằm ngăn ngừa SDD trong bệnh viện.  

3.4.3. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

 Chế độ dinh dưỡngtừ thức ăn thông thường (cơm, cháo, súp, sữa…) định 

chuẩn theo nhu cầu dinh dưỡng. 

- Trong đó 15-20% tổng năng lượng từ protid. 

- 30-40% năng lượng từ lipid. 

- Đầy đủ vi chất dinh dưỡng. 

 Bổ sung dinh dưỡng qua tiêu hóa (miệng hoặc dinh dưỡng ống thông):  

- Thức uống dinh dưỡng (1ml= 1-1,5kcal, 15-20% tổng năng lượng từ đạm, 

30-40% năng lượng từ lipid, chứa xơ, đầy đủ vi chất). 

- Cho người bệnh có nguy cơ SDD/SDD lúc nhập viện và/hoặc khi ăn 

không đủ nhu cầu dinh dưỡng trong thời gian nằm viện. 

- Đặc biệt ở người bệnh lớn tuổi, nhằm ngăn ngừa SDD trong bệnh viện.  

3.4.4. Bệnh thận mạn  

 Chế độ dinh dưỡngtừ thức ăn thông thường (cơm, cháo, súp, sữa…) định 

chuẩn theo nhu cầu dinh dưỡng. 

- Protid từ 1,3-1,5g/kg/ngày, lên đến 1,7g/kg/ngày nếu có tổn thương thận 

cấp và lọc máu liên tục. 

- Protid từ 0,6-<1,0g/kg/ngày ở người bệnh có tổn thương thận nhưng 

không lọc máu 

 Bổ sung dinh dưỡng qua tiêu hóa (miệng hoặc dinh dưỡng ống thông):  

- Thức uống dinh dưỡng (1ml= 1-1,5kcal, hàm lượng đạm tùy thuộc vào 

mức độ suy thận, có hay không có điều trị thay thế thận, hàm lượng natri, 

kali, phospho thấp, đầy đủ vi chất). 

- Cho người bệnhcó nguy cơ SDD/SDD lúc nhập viện và/hoặc khi ăn không 

đủ nhu cầu dinh dưỡngtrong thời gian nằm viện. 

- Đặc biệt ở người bệnh lớn tuổi, nhằm ngăn ngừa suy dinh dưỡng trong 

bệnh viện. 

4. THEO DÕI DINH DƢỠNG 

 Đánh giá lại tình trạng dinh dưỡngnhư cân nặng (sau mỗi 3-7 ngày); khối cơ, 

mỡ (bằng trở kháng điện hoặc siêu âm cơ) (sau mỗi 7 ngày), albumin/ máu 

(sau mỗi 7 ngày), prealbumin/máu (sau mỗi 3 ngày). 

 Các chỉ số sinh hóa như đường huyết, điện giải, lipid máu, chức năng thận, 

gan… tùy tình trạng và diễn tiến bệnh lý. 
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 Theo dõi hàng ngày khả năng dung nạp thức ăn qua dinh dưỡng tiêu hóa và 

phòng ngừa biến chứng liên quan dinh dưỡng ống thông (cơ học, chuyển 

hóa, nhiễm khuẩn, khác). Xử trí biến chứng, nếu có. 

 Theo dõi và phòng ngừa biến chứng dinh dưỡngtĩnh mạch (cơ học, chuyển 

hóa, nhiễm khuẩn, khác). Xử trí biến chứng, nếu có. 

Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Văn Tiến (2021)– Dinh dưỡng phục hồi sau điều trị COVID-19 

2.Chu Thị Tuyết (2021) hướng dẫn can thiệp dinh dưỡng người bệnh trưởng 

thành nhiễm covid-19 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 

VẬT LÝ TRỊ LIỆU/ PHỤC HỒI CHỨCNĂNG  

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐẠI CƢƠNG: 

COVID-19 là bệnh có các triệu chứng hô hấp được gây ra bởi virus SARS-CoV-2, 

một tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Sau đợt bùng phát dịch ở Việt Nam nói chung  

vàthành phố Hồ Chí Minh nói riêng kể từ cuối tháng 4 năm 2021, số lượng bệnh 

nhân tăng đột biến. Tuy số lượng bệnh nhân phục hồi rất cao và khả quan nhưng 

cũng để lại có một số di chứng từ đợt cấp tính trước đó do mục tiêu tấn công trực 

tiếp của virus, ảnh hưởng lên các hệ cơ quan nói chung trong đó có ở hệ hô hấp 

gây khó thở, ở hệ cơ - xương khớp gây đau cơ và co rút khớp. Từ đó, hình thành 

nên nhu cầu cấp thiết của xã hội về vấn đề Phục Hồi Chức Năng (PHCN) hô hấp 

và PHCN cơ- xương - khớp trên Bệnh nhân  hậu COVID-19. 

2. SINH LÝ BỆNH: 

2.1. Cơ quan Hô hấp: 

 Triệu chứng: Triệu chứng hậu COVID-19 xuất hiện trên hệ hô hấp là rõ ràng 

và nặng nề nhất; các biểu hiện trên lâm sàng và cận lâm sàng bao gồm:  

- Khó thở các mức độ từ nhẹ đến nặng, có thể xuất hiện và kéo dài trên 90 

ngày chiếm 43,4% số bệnh nhân.  

- Ho kéo dài (gần 15%). 

- Đau ngực. 

- Chức năng hô hấp suy giảm và tiến triển sang tình trạng tổn thương 

phổi, xơ phổi hoặc tổn thương kéo dài. 

 Cơ chế - nguyên nhân khó thở / Hậu Covid 19 có tổn thương phổi: Vì covid-

19 về cơ bản là một bệnh đường hô hấp, bệnh cấp tính có thể gây tổn thương 

đáng kể cho phổi và đường hô hấp thông qua sự nhân lên của SARSCoV-2 

bên trong các tế bào nội mô, dẫn đến tổn thương nội mô và phản ứng miễn 

dịch và viêm rất mạnh. Những người vượt qua được nhiễm trùng cấp tính có 

thể phát triển các bất thường về phổi lâu dài, dẫn đến khó thở; tuy nhiên, hầu 

hết những người phát triển khó thở lâu dài sau covid-19 không có dấu hiệu 

tổn thương phổi vĩnh viễn hoặc lâu dài.Có khả năng chỉ những người có 

nguy cơ cao bị khó thở, bao gồm cả người lớn tuổi, những người bị ARDS, 

những người phải nằm viện kéo dài và những người có các bất thường về 
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phổi từ trước, dễ phát triển các thay đổi giống như xơ phổi. Tình trạng xơ 

hóa được quan sát thấy ở một số bệnh nhân khó thở liên tục có thể do các 

cytokine như interleukin - 6 gây ra, và có liên quan đến sự hình thành xơ 

phổi. Huyết khối tắc mạch phổi đã được quan sát thấy ở bệnh nhân covid-19 

và có thể gây hậu quả bất lợi ở những bệnh nhân bị covid kéo dài. 

 Cơ chế - nguyên nhân khó thở/Hậu Covid 19 không có tổn thương phổi: yếu 

cơ hoành, các kiểu thở sai, tâm lý lo sợ. 

2.2. Cơ quan cơ -xƣơng- khớp: 

 Việc đau cơ do tổn thương sarcolemma và teo sợi và tổn thương có thể đóng 

một vai trò nào đó gây ra mệt mỏi, cũng như một số yếu tố tâm lý và xã hội. 

Nhất là trên bệnh nhân có nền tảng Đái tháo đương, Loãng xương, Dãn TM 

chân…hậu quả về cơ - xương - khớp sẽ nhiều và nặng hơn. 

3. TRIỆU CHỨNG:  

3.1. Các triệu chứng và khiếm khuyết thƣờng gặp: 

Theo Chen N, được công bố trên tạp chí Lancet 2020, các triệu chứng thường gặp 

là: 

 Sốt (83-99%), Ho (59-82%), Mệt mỏi(44-70%), Chán ăn(40-84%), Khó thở 

kiểu thở nhanh (31-40%), Đau cơ(11-35%); 

 Một số triệu chứng không đặc hiệu bao gồm: đau họng, nghẹt mũi, đau đầu, 

tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa, mất khứu giác, vị giác; 

 Một số bệnh nhân lớn tuổi và người suy giảm miễn dịch xuất hiện một số 

triệu chứng không điển hình bao gồm: lơ mơ, mệt mỏi, giảm vận động, chán 

ăn, hôn mê và có thể không sốt; 

 Ở phụ nữ mang thai, các triệu chứng có thể xảy ra: như ho, sốt, chán ăn, các 

triệu chứng liên quan đường tiêu hóa tùy theo thể trạng và thời kỳ mang thai. 

3.2. Các triệu chứng và khiếm khuyết thƣờng gặp tại Phòng 

VLTL/Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh: 

 Về Hô hấp: khó thở, rối loạn chức năng thở; 

 VềThần kinh - cơ - xương khớp: lo âu,  mệt mỏi, đau cơ,  đau và cứng các 

khớp. 

 Hiện tại, chúng ta chưa có các nghiên cứu rõ ràng đề cập đến các hậu quả, di 

chứng lâu dài của COVID-19. Các diễn tiến tiếp theo sau quá trình hồi phục 

chưa được mô tả một cách chi tiết. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng hệ 
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hô hấp và Hệ cơ - xƣơng - khớp là hai hệ cơ quan dễ bị thƣơng tổn nhất 

ở các bệnh nhân hậu Covid 19. 

 Chương trình PHCN hậu covid 19 sẽ dựa trên các khiếm khuyết hiện có của 

cụ thể từng bệnh nhân, không giới hạn về cách luyện tập, các bài tập, chủ 

yếu tập trung vào mục tiêu tăng cường khả năng thể chất và tâm lý. Chương 

trình PHCN này căn cứ trên chương trình 1/ PHCN hô hấp cho các bệnh 

phổi mãn tính như COPD, 2/PHCN các bệnh Cơ - Xương - Khớp. 

 Mục tiêu chính của chương trình VLTL/PHCN tại Phòng VLTL của Bệnh 

viện Đa khoa Vạn Hạnh nhằm tạo một kế hoạch huấn luyện tốt cho các bệnh 

nhân Hậu Covid 19 về khó thở và về Hệ cơ - xương - khớp cũng như đồng 

thời theo dõi và báo cáo về các tình trạng diễn tiếp theo của bệnh lý. 

4. PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VLTL/ PHCN TRÊN BỆNH NHÂN HẬU 

COVID 19 TẠI PHÒNG VLTL / BỆNH VIỆN ĐAU KHOA VẠN 

HẠNH : 

4.1. Xử trí khó thở : 

 Tập hô hấp:  

- Tập thở kiểu tăng thông khí phối: Tập luyện các cơ hô hấp, tập luyện 

sức bền, tập luyện kiểm soát nhịp thở,Tập luyện kiểm soát cơ hoành;  

- Thở đúng cách, ức chế các mẫu thở sai: 30 phút  

 Tập vận động toàn thân: tập mạnh cơ chi trên, tập mạnh cơ chi dưới trong đó 

chú ý tập cho BN bước đi đúng: 30 phút 

4.2. Xử trí Thần kinh- cơ - xƣơng khớp:lo âu, mệt mỏi, đau cơ, đau và 

cứng các khớp: 

 Siêu âm điều trị: tại chỗ đau / Cường độ 03 mhz/ 07 phút. 

 Điện xung: nhóm cơ gây mỏi cơ và đau cơ / dòng TEN / 20 phút. 

 Tập vận động toàn thân hoặc vận động tại chỗ nơi khớp bị giới hạn tầm hoạt 

động: kéo dãn và duy trì tầm hoạt động khớp bị giới hạn / 20 phút. 

 Hồng ngoại: tại khớp bị giới hạn cần tập kéo dãn / 20 phút. 

Tài liệu tham khảo : 

1. Ths.BS Hồ Hoàng Kim – BV Nguyễn Tri Phương 

2. CN PHCN Huỳnh Vạn Hưng – BV Đa Khoa Vạn Hạnh 

3. Tài liệu: Phục Hồi Chức Năng năm 2006 – Hà nội 

4. Tài liệu được biên soạn dựa: ‖Pulmonary rehabilitation principles in 
SARS-COV-2 infection (COVID-19): The revised guideline for the 
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acute, subacute, and post-COVID-19 rehabilitation‖ (Turk J Phys Med 

Rehab 2021;67(2):129-145
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CHƢƠNG TRÌNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÔ HẤP  

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 
1. Các chƣơng trình tập luyện: 

Mục 

tiêu 

Chƣơn

g trình 

tập 

Cách tiến hành Hình ảnh minh họa 

Tập 

luyệ

n cơ 

hô 

hấp 

Tập 

luyện 

cơ hít 

vào. 

Tập với dụng cụ phế dung kế. 

Nếu như tình trạng sức khỏe của quý vị cho phép, hãy 

ngồi thẳng lưng trên ghế hay nâng đầu giường lên vị trí 

như đang ngồi để tập những động tác này. 

Giữ phế dung kế thẳng đứng ở trước mặt của quý vị. 

Thở ra một cách bình thường.Ngậm chặt miếng để ngậm 

giữa môi. 

Hít vào chậm chậm để nâng cao cái chỉ, giữ nó ở giữa hai 

mũi tên. 

Giữ cái chỉ ở khoảng cách chỉ định ít nhất từ 4 tới 6 giây 

và lý tưởng nhất là giữ hơi càng lâu càng tốt. Đến khi gần 

hết hơi thì thả dụng cụ và thở ra. 

Hít thở bình thường vài nhịp sau đó lặp lại khi khỏe hẳn. 

 

Tập 

luyện 

cơ thở 

ra 

Tập với dụng cụ thở ra có kháng trở(thay bằng bong bóng): 

Hít thở bình thường vài nhịp. 

Hít sâu sau đó thở ra thổi vào dụng cụ. Cố gắng duy trì giữ 

hơi thở càng lâu càng tốt. 

Đến khi cảm thấy gần hết hơi thì thả dụng cụ và hít sâu. 

Hít thở bình thường vài nhịp sau đó lặp lại khi khỏe hẳn.  
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Tập 

luyện 

kết hợp 

cả hai 

nhóm 

thở ra 

và hít 

vào 

Kết hợp bài tập hít vào và thở ra với kháng trở. 

Hít thở bình thường vài nhịp. 

Tiến hành hít vào sâu như tiến hành ở bài tập luyện cơ hít 

vào. 

Đến khi đạt dung tích phổi tối đa thì đổi dụng cụ thở ra có 

kháng trở. 

TIến hành thở ra gắng sức kéo dài đến khi gần hết hơi thì thả 

dụng cụ. 

Hít thở bình thường vài nhịp sau đó lặp lại khi khỏe hẳn. 

 

Tập 

luyệ

n 

kiểm 

soát 

nhịp 

thở 

Thở 

mím 

môi 

Hít thở bình thường một vài nhịp. 

Mím môi thở ra từ từ, cố gắng kéo dài hơi thở càng lâu càng 

tốt. 

Đến khi người bệnh cảm thấy gần hết sức thì hít sâu vào. 

Hít thở bình thường vài nhịp sau đó lặp lại khi khỏe hẳn. 

 

Thở 

từng 

thùy 

phổi 

Hít thở với kiểu thở mím môi. 

Đặt tay đề kháng tại vùng phổi cần tập luyện. 

Có thể sử dụng khăn đề kháng thay cho tay người điều trị. 

Bệnh nhân hậu covid thường có kiểu thở ngực nên chú trọng 

đề kháng vùng hạ sườn. 

Hít thở bình thường vài nhịp sau đó lặp lại khi khỏe hẳn. 

 

Thở cơ 

hoành 

(Thở 

bụng) 

Có thể tiến hành bài tập ở tư thế nằm hoặc ngồi. 

Đặt một tay lên vùng ngực và 1 tay ở vùng bụng để cảm nhận 

và kiểm soát, điều khiển hơi thở. 

Tiến hành hít thở kiểu thở mím môi. 

Hít sâu vào căng bụng lên. Thở ra xẹp bụng xuống. 

Hít thở bình thường vài nhịp sau đó lặp lại khi khỏe hẳn. 
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Tống 

xuất 

đàm 

và 

dịch 

tiết 

Ho 

hướng 

dẫn 

Người bệnh ngồi. 

Bệnh nhân hít sâu hết sức. Nín thở đóng nắp thanh môn. 

Hóp bụng đẩy hơi lên ngực. Sau đó, đẩy mạnh hơi ra ho thật 

mạnh. 

Chỉ nên ho đúng 1 lần, thả lỏng hoàn toàn. 

Hít thở bình thường vài nhịp sau đó lặp lại khi khỏe hẳn. 

 

 Huffin

g 

Người bệnh ngồi. 

Khi cảm thấy có đàm ở vùng hầu họng thì áp dụng kỹ thuật 

này. 

Thở kiểu mím môi vài nhịp. 

Há miệng và mở nắp thanh môn, sau đó thở mạnh ra hết sức 

với 1 hơi duy nhất. 

Lượng đàm, dịch tiết được tống xuất ra khoang họng kèm 

theo đó sẽ là cơn ho tự nhiên. 

Nếu thành công tống xuất đàm, bệnh nhân hít thở bình thường 

vài nhịp để giảm mệt. Nếu vẫn chưa tống xuất được đàm 

nhớt, nghỉ mệt sau vài nhịp thở và tiến hành lại không quá 3 

lần. 

 

Tập 

luyệ

n sức 

bền 

Đi bộ, 

đạp xe, 

bơi lội, 

… 

Tiến hành sau khi đã kiểm soát được nhịp thở. 

Bệnh nhân không còn khó thở khi di chuyển thường ngày. 

Dấu sinh hiệu ổn định. 

Nhịp tim tối đa = 220 – tuổi. 

Bắt đầu với nhịp tim mục tiêu = 40-60% nhịp tim tối đa của 

bệnh nhân. 

Nhịp tim của bệnh nhân nếu đạt đến nhịp tim mục tiêu thì nên 

giảm dần cường độ luyện tập đến khi hết mệt hẳn thì tiếp tục 

bài tập.  
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Biến chứng covid cần phải được theo dõi và cải thiện bằng các chương trình tập 

luyện nói riêng và can thiệp y tế tổng thể nói chung. Các bài tập cần được duy trì 

từ 6-12 tháng để chắc chắn rằng chức năng cơ thể của bệnh nhân đã được phục hồi 

đáp ứng với các hoạt động sống hàng ngày. 

Tài liệu được biên soạn dựa: ‖Pulmonary rehabilitation principles in SARS-COV-2 

infection (COVID-19): The revised guideline for the acute, subacute, and post-

COVID-19 rehabilitation‖ (Turk J Phys Med Rehab 2021;67(2):129-145) 
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PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƢỜNG 

 NGƢỜI BỆNH HẬU COVID-19 
 

Bệnh nhân hậu nhiễm COVID-19 có thể bị tăng đường huyết do nhiều nguyên 

nhân khác nhau, thường gặp như tình trạng nhiễm trùng, sử dụng corticoid nên cần 

theo dõi sát hơn để điều chỉnh thuốc ổn định đường huyết.  

1. ĐỊNH NGHĨA: 

Đái tháo đường là một rối loạn mạn tính, có những thuộc tính sau: 

1. Tăng glucose máu; 
2. Kết hợp với những bất thường về chuyển hóa carbonhydrat, lipid và protein; 
3. Bệnh luôn gắn liền với xu hướng phát triển các bệnh lý về thận, đáy mắt, 
thần kinh và các bệnh tim mạch khác. 

2. CHẨN ĐOÁN: 

2.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán: 

Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường (theo Hiệp Hội Đái tháo đường Mỹ -ADA) 

dựa vào1 trong 4 tiêu chuẩn sau đây: 

a) Glucose huyết tương lúc đói  FPG ≥ 126 mg/dL (hay 7mmol/L).  

b) Glucose huyết tương ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp 

glucose đườnguống  OGTT ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L). 

c) HbA1c ≥ 6,5% (48 mmol/mol) 

d) Ở bệnh nhân có triệu chứng kinh điển của tăng glucose huyết hoặc mức 

glucose huyếttương ở thời điểm bất kỳ ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L). 

Nếu không có triệu chứng kinh điển của tăng glucose huyết (bao gồm tiểu nhiều, 

uốngnhiều, ăn nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân), xét nghiệm chẩn đoán a, b, d 

ở trên cầnđược thực hiện lặp lại lần 2 để xác định chẩn đoán. Thời gian thực hiện 

xét nghiệm lần 2 sau lần thứ nhất có thể từ 1 đến 7 ngày. 

2.2. Khám lâm sàng: 

- Chiều cao, cân nặng,BMI 
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- Huyết áp 

- Khám đáy mắt 

- Khám tuyến giáp 

- Khám bàn chân 

2.3. Chỉ định xét nghiệm: 

- Glucose 

- HbA1c 

- Bilan lipid máu 

- Chức năng gan 

- Chức năng thận 

- Khám đáy mắt 
3. ĐIỀU TRỊ: 

3.1. Mục tiêu điều trị cần đạt 

Bảng 1: Mục tiêu điều trị cho bệnh nhân đái tháo đườngở người trưởng thành, 

không có thai 

Mục tiêu Chỉ số 

HbA1c < 7%* 

Glucose huyết tương mao 

mạch lúc đói, trước ăn 

80-130 mg/dL (4.4-7.2 mmol/L)* 

Đỉnh glucose huyết tương 

mao mạch sau ăn 1-2 giờ 

<180 mg/dL (10.0 mmol/L)* 

Huyết áp Tâm thu <140 mmHg, Tâm trương <90 mmHg 

Nếu đã có biến chứng thận: Huyết áp <130/85-80 

mmHg 

Lipid máu LDL cholesterol <100 mg/dL (2,6 mmol/L), nếu 

chưa có biến chứng tim mạch. 

LDL cholesterol <70 mg/dL (1,8 mmol/L) nếu đã 

có bệnh tim mạch. 

Triglycerides <150 mg/dL (1,7 mmol/L) 

HDL cholesterol >40 mg/dL (1,0 mmol/L) ở nam 

và >50 mg/dL (1,3 mmol/L) ở nữ. 
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* Mục tiêu điều trị ở các cá nhân có thể khác nhau tùy tình trạng của bệnh nhân. 

Bảng 2: Mục tiêu điều trị đái tháo đường ở người già 

Tình trạng sức 

khỏe 

Cơ sở để 

chọn lựa 

 

HbA1c 

(%) 

Glucose 

huyết lúc đói 

hoặc trƣớc 

ăn (mg/dL) 

 

Glucose 

lúc 

đi ngủ 

(mg/dL) 

Huyết áp 

mmHg 

Mạnh khỏe Còn sống lâu <7.5% 90-130 90-150 <140/90 

Phức tạp/ sức 

khỏe trung bình 

Kỳ vọng sống 

trung bình 
<8.0% 90-150 100-180 <140/90 

Rất phức tạp/ 

sức khỏe kém 

Không còn 

sống lâu 
<8.5% 100-180 110-200 <140/90 

 

 Đánh giá về kiểm soát đường huyết: 

- Thực hiện xét nghiệm HbA1c ít nhất 2 lần trong 1 năm ở những người bệnh đáp 

ứngmục tiêu điều trị (và những người có đường huyết được kiểm soát ổn định). 

- Thực hiện xét nghiệm HbA1c hàng quý ở những người bệnh được thay đổi liệu 
phápđiều trị hoặc những người không đáp ứng mục tiêu về glucose huyết. 

- Thực hiện xét nghiệm HbA1c tại thời điểm người bệnh đến khám, chữa bệnh để 
tạo cơ hội cho việc thay đổi điều trị kịp thời hơn. 

3.2. Lựa chọn thuốc và phƣơng pháp điều trị đái tháo đƣờng type 2 

 Các loại thuốc điều trị ĐTĐ lần lượt là: Metformin, thuốc ức chế kênh đồng 

vận chuyển natri-glucose (SGLT2i), Sulfonylurea, Glinides, Pioglitazon, Ức 

chế enzym alpha glucosidase, Ức chế enzym DPP- 4, Đồng vận thụ thể GLP-

1, Insulin. 

3.2.1. Các yếu tố cần xem xét khi chọn lựa điều trị: 

- Hiệu quả giảm glucose huyết 

- Nguy cơ hạ glucose huyết: sulfonylurea, insulin 

- Tăng cân: Pioglitazon, insulin, sulfonylurea 
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- Giảm cân: GLP-1 RA, ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose (SGLT2i), 

ức chếenzym alphaglucosidase (giảm cân ít) 

- Không ảnh hưởng nhiều lên cân nặng: ức chế enzym DPP-4, metformin 

- Tác dụng phụ chính (xem trong bài) 

- Giá thuốc: cân nhắc dựa trên chi phí và hiệu quả điều trị 

3.2.2. Lựa chọn thuốc và phương pháp điều trị: 

- Nên chuyển bước điều trị mỗi 3 tháng nếu không đạt được mục tiêu HbA1c. 

Cần theodõi đường huyết đói, đường huyết sau ăn 2 giờ để điều chỉnh liều 

thuốc. 

- Có thể kết hợp thay đổi lối sống và metformin ngay từ đầu. Thay đổi lối sống 

đơn thuầnchỉ thực hiện ở những bệnh nhân mới chẩn đoán, chưa có biến chứng 

mạn và mứcđường huyết gần bình thường. 

- Khi phối hợp thuốc, chỉ phối hợp 2, 3, 4 loại thuốc và các loại thuốc có cơ chế 
tác dụngkhác nhau. 

- Trường hợp bệnh nhân không dung nạp metformin, có thể dùng sulfonylurea 
trongchọn lựa khởi đầu. 

- Chú ý cần thận trọng tránh nguy cơ hạ glucose huyết khi khởi đầu điều trị 

bằngsulfonylurea, insulin, đặc biệt khi glucose huyết ban đầu không cao và 

bệnh nhân lớntuổi. 

- Chú ý giáo dục kỹ thuật tiêm và triệu chứng hạ đường huyết cho bệnh nhân. 

Kiểm trakỹ thuật tiêm của bệnh nhân khi tái khám, khám vùng da nơi tiêm 

insulin xem có vếtbầm, nhiễm trùng, loạn dưỡng mỡ. 

Sơ đồ điều trị với insulin 
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3.2.3. Các chiến lược điều trị insulin ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. 
3.2.3.1. Điều trị với insulin nền: 

 Khởi đầu điều trị với insulin nền khi không đạt được mục tiêu glucose huyết 

với thuốcuống. Liều khởi đầu khuyên dùng là 0,1 - 0,2 đơn vị/kg cân nặng, 

phụ thuộc vào mứcđộ tăng glucose huyết, dùng phối hợp với 1 hoặc 2 thuốc 

uống. 

 Khi đã điều chỉnh liều insulin nền đạt được mục tiêu glucose huyết đói 

nhưng HbA1cvẫn chưa đạt mục tiêu, xem xét thêm insulin nhanh trước bữa 

ăn. Một cách khác có thểxem xét là chuyển sang insulin trộn sẵn/2 pha/hỗn 

hợp tiêm dưới da 2 lần mỗi ngày. 

 Nếu vẫn không đạt được mục tiêu, có thể xem xét chuyển sang insulin nền – 

insulinnhanh trước mỗi bữa ăn (basal-bolus). 

 Liều khởi trị với insulin nền: insulin người như NPH (tiêm 1-2 lần/ ngày) 

hay insulinanalog như glargine, detemir (tiêm 1 lần/ngày), degludec (tiêm 1 

lần/ngày liều khởiđầu 0,1 - 0,2 đơn vị/kg/ngày). 

 Nếu tiêm Insulin NPH, 2 mũi tiêm nên cách nhau 11-12 giờ để tránh hiện 

tượng chồngliều. Nếu tiêm glargine hoặc detemir nên tiêm vào giờ cố định 

mỗi ngày hoặc buổisáng, hoặc buổi tối. 

 Điều trị insulin nền- trước ăn (hoặc nền-nhanh) (basal-bolus): 

- Thêm 01 mũi insulin tác dụng nhanh trước bữa ăn, khởi đầu 04 đơn vị, 
hoặc 0,1 đơnvị/kg cân nặng hay 10% liều insulin nền. 

- Điều chỉnh liều: tăng liều 10 - 15% hay tăng 1 - 2 đơn vị mỗi 1 hoặc 2 lần 
mỗi tuầncho đến khi đạt mục tiêu đường huyết. 

- Hạ đường huyết: xác định nguyên nhân hạ đường huyết, nếu không có 
nguyên nhân rõràng, giảm liều insulin 2 - 4 đơn vị hay giảm 10 - 20%. 

3.2.3.2. Điều trị với insulin trộn, hỗn hợp: 

 Bệnh nhân cũng có thể khởi đầu điều trị với insulin trộn, hỗn hợp: 

- Đối với bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 chưa sử dụng insulin: Bệnh 
nhân có thể khởitrị với insulin trộn, hỗn hợp, liều dùng theo thông tin kê 

đơn được Bộ Y tế phê duyệt,ví dụ insulin gồm 70% Insulin Aspart 

Protamine/30% Insulin Aspart hòa tan 1 lần hoặc2 lần mỗi ngày. Nếu khởi 

trị 1 lần/ngày: liều dùng là 12 đơn vị vào bữa ăn tối (bữa ănchiều). Nếu 

khởi trị 2 lần/ngày: liều khởi đầu khuyến cáo là 6 đơn vị vào bữa sáng và6 

đơn vị vào bữa tối (bữa ăn chiều). 

- Điều chỉnh liều: tăng liều 10 - 15% hay tăng 2 - 4 đơn vị mỗi 1 hoặc 2 lần 
mỗi tuầncho đến khi đạt mục tiêu đường huyết lúc đói. 

- Hạ đường huyết: xác định nguyên nhân hạ đường huyết, nếu không có 
nguyên nhân rõràng, giảm liều insulin 2 - 4 đơn vị hay giảm 10 - 20%. 
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 Bệnh nhân đang điều trị insulin nền trước đó: liều khởi đầu bằng liều insulin 

nền trướcđó, chia thành 2/3 buổi sáng, 1/3 buổi chiều (đối với insulin người) 

HOẶC 1/2 buổisáng, 1/2 buổi chiều (đối với insulin analog). 

 Bệnh nhân chưa điều trị liều insulin nền: liều khởi đầu 0,25 - 0,5 đơn 

vị/kg/ngày, chiathành 2/3 buổi sáng, 1/3 buổi chiều (đối với insulin người) 

HOẶC 1/2 buổi sáng, 1/2buổi chiều tiêm ngay trước hoặc ngay sau khi ăn 

(đối với insulin analog). 

 Khi sử dụng insulin trộn, hỗn hợp gồm 70% Insulin Aspart Protamine/30% 

InsulinAspart hòa tan ngày 1 lần mà liều đã lên đến 30 đơn vị thì có thể chia 

thành 2 lần/ngàybằng cách chia liều bằng nhau vào bữa sáng và bữa tối 

(50/50). 

 Liều insulin trộn, hỗn hợp gồm 70% Insulin Aspart Protamine/ 30% Insulin 

Aspart hòatan 2 lần/ ngày chuyển sang 3 lần/ngày: liều buổi sáng có thể chia 

thành liều buổi sángvà giờ ăn trưa (sử dụng 3 lần/ ngày) 

 Điều chỉnh liều: tăng liều 10 - 15% hay tăng 1 - 2 đơn vị mỗi 1 hoặc 2 lần 

mỗi tuầncho đến khi đạt mục tiêu đường huyết. 

 Hạ đường huyết: xác định nguyên nhân hạ đường huyết, nếu không có 

nguyên nhân rõràng, giảm liều insulin 2 - 4 đơn vị hay giảm 10 - 20%. 

 Insulin trộn, hỗn hợp cần tiêm trước bữa ăn, thời gian tiêm trước ăn tùy 

thuộc loạiinsulin nhanh trong hỗn hợp (xem phụ lục 04). 

3.2.3.3. Kiểm tra hiệu quả điều trị: 

 Glucose huyết sáng lúc đói phản ảnh hiệu quả của insulin nền (đối với loại 

insulin tácdụng dài). 

 Glucose huyết sau ăn phản ánh hiệu quả của insulin nhanh tiêm trước khi ăn. 

 Glucose huyết trước khi đi ngủ cho phép tiên đoán nguy cơ hạ glucose huyết 

xảy raban đêm. 

 Tuy nhiên, nồng độ glucose huyết trong máu còn tùy thuộc số lượng và loại 

thức ăntrước đó, tình trạng vận động của bệnh nhân, thuốc điều trị các bệnh 

lý đi kèm. 

3.3. Điều trị cụ thể 

3.3.1. Thay đổi lối sống 

Thay đổi lối sống hay điều trị không dùng thuốc bao gồm luyện tập thể lực, dinh 

dưỡngvà thay đổi lối sống. 

3.3.1.1. Luyện tập thể lực 
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 Cần kiểm tra biến chứng tim mạch, mắt, thần kinh, biến dạng chân trước khi 

luyện tậpvà đo huyết áp, tần số tim. Không luyện tập gắng sức khi glucose 

huyết > 250-270mg/dL và ceton dương tính. 

 Loại hình luyện tập thông dụng và dễ áp dụng nhất: đi bộ tổng cộng 150 

phút mỗi tuần (hoặc 30 phút mỗi ngày), không nên ngưng luyện tập 2 ngày 

liên tiếp. Mỗi tuần nêntập kháng lực 2-3 lần (kéo dây, nâng tạ). 

 Người già, đau khớp có thể chia tập nhiều lần trong ngày, thí dụ đi bộ sau 3 

bữa ăn, mỗi lần 10-15 phút. Người còn trẻ nên tập khoảng khoảng 60 phút 

mỗi ngày, tập khánglực ít nhất 3 lần mỗi tuần. 

3.3.1.2. Dinh dưỡng 

 Dinh dưỡng cần được áp dụng mềm dẻo theo thói quen ăn uống của bệnh 

nhân, các thứcăn sẵn có tại từng vùng miền. Tốt nhất nên có sự tư vấn của 

bác sĩ chuyên khoa dinhdưỡng. 

 Chi tiết về dinh dưỡng sẽ được thiết lập cho từng bệnh nhân tùy tình trạng 

bệnh, loại hìnhhoạt động, các bệnh lý, biến chứng đi kèm. 

 Các nguyên tắc chung về dinh dưỡng nên được khuyến cáo cho mọi bệnh 

nhân: 

- Bệnh nhân béo phì, thừa cân cần giảm cân, ít nhất 3-7% so với cân nặng 

nền. 

- Nên dùng các loại carbohydrat hấp thu chậm có nhiều chất xơ, không chà 
xát kỹ nhưgạo lứt, bánh mì đen, nui còn chứa nhiều chất xơ… 

- Đạm khoảng 1-1,5 gam/kg cân nặng/ngày ở người không suy chức năng 

thận. Nên ăncá ít nhất 3 lần/tuần. Người ăn chay trường có thể bổ sung 

nguồn đạm từ các loại đậu(đậu phụ, đậu đen, đậu đỏ). 

- Nên chú trọng dùng các loại mỡ có chứa acid béo không no một nối đôi 

hoặc nhiều nốiđôi như dầu ô liu, dầu mè, dầu lạc, mỡ cá. Cần tránh các 

loại mỡ trung chuyển (mỡtrans), phát sinh khi ăn thức ăn rán, chiên ngập 

dầu mỡ. 

- Giảm muối trong bữa ăn, còn khoảng 2300 mg Natri mỗi ngày. 

- Chất xơ ít nhất 15 gam mỗi ngày. 

- Các yếu tố vi lượng: nên chú ý bổ xung các yếu tố vi lượng nếu thiếu, thí 
dụ sắt ở bệnhnhân ăn chay trường. Dùng Metformin lâu ngày có thể gây 

thiếu sinh tố B12, nên chúý đến tình trạng này nếu bệnh nhân có thiếu 

máu hoặc triệu chứng bệnh lý thần kinhngoại vi. 

- Uống rượu điều độ: một lon bia (330 ml)/ngày, rượu vang đỏ khoảng 150-

200ml/ngày. 

- Ngưng hút thuốc. 

- Các chất tạo vị ngọt: như đường bắp, aspartame, saccharin có nhiều bằng 
chứng tráingược. Do đó nếu sử dụng cũng cần hạn chế đến mức tối thiểu. 
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3.3.2. Điều trị đái tháo đường bằng thuốc: 
3.3.2.1. Các nhóm thuốc hạ glucose huyết đường uống và thuốc dạng tiêm 

không thuộc nhóminsulin theo Phụ lục 01Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị đái tháo đường tuýp 2 5418/QĐ-BYT 

3.3.2.2. Insulin: Insulin được sử dụng ở bệnh nhân ĐTĐ tuýp 1 và cả ĐTĐ 

tuýp 2 khi có triệuchứng thiếu insulin hoặc không kiểm soát được 

glucose huyết dù đã ăn uống luyện tậpvà phối hợp nhiều loại thuốc 

viên theo đúng chỉ dẫn. Ngoài ra ĐTĐ tuýp 2 khi mới chẩnđoán nếu 

glucose huyết tăng rất cao cũng có thể dùng insulin để ổn định 

glucose huyết, sau đó sẽ dùng các loại thuốc điều trị tăng glucose 

huyết khác. Các loại insulin theoPhụ lục 02Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị đái tháo đường tuýp 5418/QĐ-BYT 

3.3.3. Điều trị các bệnh phối hợp và các biến chứng nếu có 

3.4. Phòng ngừa và kiểm soát biến chứng mạn tính 

- Tăng huyết áp. 

- Rối loạn lipid máu. 

- Các biến chứng mạch máu nhỏ và chăm sóc bàn chân. 

- Sử dụng chống kết tập tiểu cầu. 

- Tiêm vaccine. 

4. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

4.1. Xét nghiệm đối với ngƣời bệnh đái tháo đƣờng 

Tên xét nghiệm Lần 

đầu 

Tái khám 

Công thức máu x 3- 6 tháng, Tùy tình trạng người bệnh 

Glucose x  Mỗi lần khám 

HbA1c x Mỗi 3 tháng hoặc khi nhập viện không có 

thông số tham khảo của những lần khám 

trước. 

Ure x Xét nghiệm mỗi lần khám 

Creatinin, tính eGFR x Xét nghiệm lần khám đầu, làm lại mỗi năm 

hoặc theo yêu cầu lâm sàng. 

SGPT, SGPT x Xét nghiệm mỗi lần khám 

Na+, K+, Ca++, Cl-  Tùy tình trạng người bệnh 

GGT  Tùy tình trạng người bệnh 

Albumin/Protein  Tùy tình trạng người bệnh 

Acid uric x Tùy tình trạng người bệnh: Suy thận, gút 
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mạn, viêm khớp… 

ABI, CK, CKMB, BNP, 

Pro-BNP 

x Tùy tình trạng người bệnh 

Lipid máu x 1 - 2 tháng/lần, tùy tình trạng người bệnh 

Tổng phân tích nước tiểu x Mỗi lần khám 

MAU/creatinin niệu x 3- 6 tháng/lần 

Điện tim, X - quang ngực x 1 - 2 tháng/lần, tùy tình trạng người bệnh 

Siêu âm ổ bụng x 3 - 6 tháng/lần, tùy tình trạng người bệnh 

Siêu âm tim, Doppler 

mạch 

x Tùy tình trạng người bệnh 

Khám răng hàm mặt x 3 - 6 tháng/lần, tùy tình trạng người bệnh 

Khám đáy mắt x 3 - 6 tháng/lần, tùy tình trạng người bệnh 

Chụp đáy mắt  Theo chỉ định BS chuyên khoa 

Các xét nghiệm khác  Tùy tình trạng người bệnh 

 

4.2. Tần xuất tái khám: 

 Giai đoạn mới phát hiện, đang điều chỉnh thuốc: tái khám 0,5 - 1 tháng/lần 

 BN ổn định: khám định kỳ mỗi 1-2 tháng/lần 

Tài liệu tham khảo 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đái tháo đường típ 2- BYT 
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐỊNH NGHĨA – NGUYÊN NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP 

1.1. Định nghĩa: 

Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 

90 mmHg. 

1.2. Nguyên nhân: 

 Phần lớn tăng huyết áp ở người trưởng thành là không rõ nguyên nhân (tăng 

huyết áp nguyên phát), chỉ có khoảng 10% các trường hợp là có nguyên 

nhân (tăng huyết áp thứ phát). 

 Nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát: 

- Thận: Hẹp ĐM thận, thận đa nang, bệnh cầu thận, bệnh thận do đái tháo 

đường,… 

- Nội tiết: Cường Aldosterone, cường cận giáp, HC Cushing,… 

- Hẹpeo ĐM chủ. 

- Ngưng thở khi ngủ.  

- Béo phì. 

- Thuốc: ngừa thai, Non steroid, Epherin,  

2. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Trị số huyết áp: 

 Chẩn đoán xác định tăng huyết áp: dựa vào trị số huyết áp đo được sau khi 

đo huyết áp đúng quy trình (xem Phụ lục: Quy trình đo huyết áp). 

 Ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp thay đổi tùy theo từng cách đo huyết áp 

(Bảng 1). 

Bảng 1. Các ngưỡng chẩn đoán tăng huyệt áp theo từng cách đo 

 Huyết áp tâm thu Huyết áp tâm trƣơng 

Cán bộ y tế đo theo đúng quy trình 

 

≥140mmHg ≥ 90 mmHg 

Đo bằng máy đo huyết áp tự động 

24 giờ 

> 130 mmHg Và/hoặc> 80 mmHg 

 

Tự đo tại nhà (đo nhiều lần) > 135 mmHg > 85 mmHg 
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 Phân độ tăng huyết áp: dựa vào trị số huyết áp do cán bộ y tế đo được theo 

ACC/AHA 2017 

Phân độ tăng huyết áp Huyết áp tâm thu 

(mmHg) 

Huyết áp tâm trƣơng  

(mmHg ) 

Bình thường < 120 Và                  <80 

Huyết áp tăng 120-129 Và                  <80 

Tăng huyết áp độ 1 130-139 Và/Hoặc       80-89 

Tăng huyết áp độ 2 ≥ 140 Và/Hoặc       ≥90 

Cơn tang huyết áp >180 Và/Hoặc       >120 

 Phân độ Tăng HA theo ISH : 

 Huyết áp tâm thu 

(mmHg) 

Huyết áp tâm trƣơng 

(mmHg) 

Huyết áp bình thường < 130 Và                <85 

Huyết áp bình thường cao 130-139 Và/Hoặc     85-89 

Tăng huyết áp độ 1 140-159 Và/Hoặc     90-99 

Tăng huyết áp độ 2 ≥160 Và/Hoặc     ≥100 

2.2. Hỏi bệnh & Khám lâm sàng: 

 Các triệu chứng của tăng huyết áp: Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt,… 

 Khai thác các biến cố tim mạch có bị hay không, như: 

- Đột quỵ, cơn thoáng thiếu máu não hoặc cơn giảm trí nhớ. 

- Bệnh động mạch vành: NMCT, cơn đau thắt ngực, tái thông mạch vành. 

- Suy tim, các triệu chứng gợi ý rối loạn chức năng thất trái (phù, khó thở). 

- Bệnh thận mạn. 

- Bệnh động mạch ngoại biên. 

- Đái tháo đường. 

- Ngưng thở lúc ngủ. 

- Các yếu tố nguy cơ khác: Tuổi, RL lipid máu, TC gia đình mắc bệnh tim 

mạch sớm, Hút thuốc lá, Tiểu đạm, Gút,… 

- Thuốc: Các thuốc đang điều trị hiện tại (không phải để điều trị THA) có 

thể gây THA: kháng viêm nonsteroide, thuốc chống trầm cảm 3 vòng, 

thuốc ngừa thai thế hệ cũ đường uống với liều cao, thuốc điều trị migraine, 

các thuốc chữa cảm lạnh (dẫn xuất pseudoephedrine), các thuốc thảo dược, 

thuốc dân gian, thuốc kích thích (cocaine). 

- Thuốc điều tri hạ áp đã và đang dùng, hiệu quả, dung nạp hay không... 
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2.3. Cận lâm sàng: 

 Xét nghiệm thường qui: 

- Sinh hóa máu: đường máu khi đói; thành phần lipid máu (Cholesterol toàn 

phần, HDL- C, LDL-C, Triglycerid); điện giải máu (đặc biệt là kali); axít 

uric máu; creatinine máu. 

- Huyết học: Hemoglobin and hematocrit. 

- Phân tích nước tiểu (albumine niệu và soi vi thể). 

- Điện tâm đồ. 

 Xét nghiệm nên làm (nếu có điều kiện): 

- Siêu âm Doppler tim. 

- Siêu âm Doppler mạch cảnh. 

- Định lượng protein niệu (nếu que thử protein dương tính). 

- Chỉ số huyết áp mắt cá chân/cánh tay (ABI: Ankle Brachial Index). 

- Soi đáy mắt. 

- Nghiệm pháp dung nạp glucose. 

- Theo dõi huyết áp tự động 24 giờ (Holter huyết áp). 

- Đo vận tốc lan truyền sóng mạch… 

  Xét nghiệm khi đã có biến chứng hoặc để tìm nguyên nhân: 

- Định lượng renin, aldosterone, corticosteroids, catecholamines máu/niệu.  

- Chụp động mạch. 

- Siêu âm thận và thượng thận. 

- Chụp cắt lớp, cộng hưởng từ… 

2.4. Đánh giá yếu tố nguy cơ tim mạch:  

 Yếu tố nguy cơ tim mạch: 

- Tăng huyết áp. 

- Rối loạn lipid máu. 

- Đái tháo đường. 

- Có microalbumin niệu hoặc mức lọc cầu thận ước tính < 60 ml/ph. 

- Tuổi (nam > 55 tuổi, nữ > 65 tuổi). 

- Tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm (nam trước 55, nữ trước 65 tuổi). 

Thừa cân/béo phì; béo bụng. 

- Hút thuốc lá, thuốc lào. 

- Uống nhiều rượu, bia. 

- Ít hoạt động thể lực. 

- Stress và căng thẳng tâm lý 

- Chế độ ăn quá nhiều muối (yếu tố nguy cơ đối với THA), ít rau quả… 

 Tổn thương cơ quan đích:  
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- Não: TIA hoặc đột quỵ. Phát hiện bằng cộng hưởng từ (MRI). Do chi phí 

và hạn chế tính sẵn có của MRI nên không được khuyến cáo thường quy 

nhưng nên được xem xét ở những bệnh nhân bị rối loạn thần kinh, suy 

giảm nhận thức và mất trí nhớ. 

- Tim: Đo ECG 12 chuyển đạo một cách thường quy phát hiện dày thất trái. 

Siêu âm tim qua thành ngực đánh giá chính xác LVH và các thông số liên 

quan bao gồm hình dạng thất trái, thể tích nhĩ trái, chức năng tâm thu và 

tâm trương thất trái và các thông số khác. 

- Thận: Tổn thương thận có thể là một nguyên nhân và hậu quả của tăng 

huyết áp.Xét nghiệm Creatinine, GFR, Albumin. 

- Động mạch: Xơ vữa/hẹp ĐM, phát hiện qua siêu âm mạch máu (ĐM cảnh, 

ĐM chủ, ĐM chi). 

- Mắt: Bệnh lý võng mạc do tăng huyết áp. 

 Phân tầng nguy cơ tim mạch: 

 HA bình thƣờng 

cao 

THA độ 1 THA độ 2 

Không yếu tố 

nguy cơ 

THẤP THẤP TRUNG BÌNH- 

CAO 

 

1-2 yếu tố nguy cơ THẤP TRUNG BÌNH CAO 

 

≥ 3 yếu tố nguy cơ  TRUNG BÌNH TRUNG BÌNH CAO- RẤT CAO 

 

Tổn thương cơ 

quan đích, ĐTĐ, 

Bệnh mạch vành, 

Bệnh thận mạn 

RẤT CAO RẤT CAO RẤT CAO 

3. ĐIỀU TRỊ: 

3.1. Nguyên tắc chung 

 Tăng huyết áp là bệnh mạn tính nên cần theo dõi đều, điều trị đúng và đủ 

hàng ngày, điều trị lâu dài. 

 Mục tiêu điều trị là đạt ―huyết áp mục tiêu‖ và giảm tối đa ―nguy cơ tim 

mạch‖. 

 ―Huyết áp mục tiêu‖ cần đạt là < 140/90 mmHg và thấp hơn nữa nếu người 

bệnh vẫn dung nạp được. Nếu nguy cơ tim mạch từ cao đến rất cao thì huyết 

áp mục tiêu cần đạt là < 130/80 mmHg. Khi điều trị đã đạt huyết áp mục 
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tiêu, cần tiếp tục duy trì phác đồ điều trị lâu dài kèm theo việc theo dõi chặt 

chẽ, định kỳ để điều chỉnh kip thời. 

 Điều trị cần hết sức tích cực ở bệnh nhân đã có tổn thương cơ quan đích. 

Không nên hạ huyết áp quá nhanh đế tránh biến chứng thiếu máu ở các cơ 

quan đích, trừ tình huống cấp cứu. 

3.2. Các biện pháp tích cực thay đổi lối sống: 

 Áp dụng cho mọi bệnh nhân để ngăn ngừa tiến triển và giảm được huyết áp, 

giảm số thuốc cần dùng… 

 Chế độ ăn hợp lý, đảm bảo đủ kali và các yếu tố vi lượng: 

- Giảm ăn mặn (< 6 gam muối hay 1 thìa cà phê muối mỗi ngày). 

- Tăng cường rau xanh, hoa quả tươi. 

- Hạn chê thức ăn có nhiều cholesterol và acid béo no. 

 Tích cực giảm cân (nếu quá cân), duy trì cân nặng lý tưởng với chỉ số khối 

cơ thể (BMI: body mass index) từ 18,5 - 22,9 kg/m2. 

 Cố gắng duy trì vòng bụng dưới 90 cm ở nam và dưới 80 cm ở nữ. 

 Hạn chế uống rượu, bia: số lượng ít hơn 3 cốc chuẩn/ngày (nam), ít hơn 2 

cốc chuẩn/ngày (nữ) và tổng cộng ít hơn 14 cốc chuẩn/tuần (nam), ít hơn 9 

cốc chuẩn/tuần (nữ). 1 cốc chuẩn chứa 10g ethanol tương đương với 330 mL 

bia hoặc 120 mL rượu vang, hoặc 30 mL rượu mạnh. 

 Ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá hoặc thuốc lào. 

 Tăng cường hoạt động thể lực ở mức thích hợp: tập thể dục, đi bộ hoặc vận 

động ở mức độ vừa phải, đều đặn khoảng 30-60 phút mỗi ngày. 

 Tránh lo âu, căng thẳng thần kinh; cần chú ý đến việc thư dãn, nghỉ ngơi hợp 

lý. 

 Tránh bị lạnh đột ngột. 

3.3. Điều trị thuốc: 

3.3.1. Điều trị tăng huyết áp bằng thuốc tại tuyến cơ sở 

 Chọn thuốc khởi đầu: 

- Tăng huyết áp độ 1: có thể lựa chọn một thuốc trong số các nhóm: lợi tiểu 

thiazide liều thấp; ức chế men chuyển; chẹn kênh canxi loại tác dụng kéo 

dài; chẹn beta giao cảm (nếu không có chống chỉ định). 

- Tăng huyết áp từ độ 2 trở lên: nên phối hợp hai loại thuốc (lợi tiểu, chẹn 

kênh canxi, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể ATI của angiotensin II, 

chẹn bêta giao cảm). 
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- Từng bước phối hợp các thuốc hạ huyết áp cơ bản, bắt đầu từ liều thấp như 

lợi tiểu thiazide, chẹn kênh canxi dạng phóng thích chậm, ức chế men 

chuyển. 

 Quản lý người bệnh ngay tại tuyến cơ sở để đảm bảo bệnh nhân được uống 

thuốc đúng, đủ và đều; đồng thời giám sát quá trình điều trị, tái khám, phát 

hiện sớm các biến chứng và tác dụng phụ của thuốc theo 4 bước quản lý tăng 

huyết áp ở tuyến cơ sở (Phụ lục 3- Quy trình 4 bước điều trị tăng huyết áp 

tại tuyến cơ sở- BYT ) 

 Nếu chưa đạt huyết áp mục tiêu: chỉnh liều tối ưu hoặc bổ sung thêm một 

loại thuốc khác cho đến khi đạt huyết áp mục tiêu. 

 Nếu vẫn không đạt huyết áp mục tiêu hoặc có biến cố: cần chuyển tuyến trên 

hoặc gửi khám chuyên khoa tim mạch. 

 Các lý do để chuyển tuyến trên hoặc chuyên khoa tim mạch: 

- Tăng huyết áp tiến triển: tăng huyết áp đe doạ có biến chứng (như tai biến 

mạch não thoáng qua, suy tìm,…) hoặc khi có các biến cố tim mạch. 

- Nghi ngờ tăng huyết áp thứ phát hoặc tăng huyết áp ở người trẻ hoặc khi 

cần đánh giá các tốn thương cơ quan đích. 

- Tăng huyết áp kháng trị mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc phối họp (> 3 

thuốc, trong đó ít nhất có một thuốc lợi tiểu) hoặc không thể dung nạp với 

các thuốc hạ áp, hoặc có quá nhiều bệnh nặng phối hợp. 

- Tăng huyết áp ở phụ nữ có thai hoặc một số trường hợp đặc biệt khác. 

3.3.2. Điều trị tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác ở tuyến 

trên: 

 Phát hiện tổn thương cơ quan đích ngay ở giai đoạn tiền lâm sàng (Phụ lục 

1- Nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát, các yếu tố nguy cơ tim mạch, 

biến chứng và tổn thương cơ quan đích do tăng huyết áp). 

 Loại trừ các nguyến nhân gây tăng huyết áp thứ phát (Phụ lục 1). 

 Chọn chiến lược điều trị dựa vào độ huyết áp và mức nguy cơ tim mạch 

(Phụ lục 4- Chiến lược điều trị theo độ huyết áp và nguy cơ tim mạch). 

 Tối ưu hóa phác đồ điều trị tăng huyết áp: dựa vào các chỉ định bắt buộc 

hoặc ưu tiến của từng nhóm thuốc hạ huyết áp trong các thể bệnh cụ thể. 

Phối hợp nhiều thuốc để tăng khả năng kiểm soát huyết áp thành công, giảm 

tác dụng phụ và tăng việc tuân thủ điều trị của người bệnh (Phụ lục 5- Chỉ 

định bắt buộc và ưu tiên đối với một số thuốc hạ áp, sơ đồ phối hợp thuốc và 

Phụ lục 6, mục 1- Một số loại thuốc hạ huyết áp đường uống thường dùng). 

 Điều trị các bệnh phối hợp và điều trị dự phòng ở nhóm có nguy cơ tim 

mạch cao hoặc rất cao. 

 Sử dụng thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch trong tình huống khẩn cấp như 

tăng huyết áp ác tính; tách thành động mạch chủ; suy thận tiến triển nhanh; 

sản giật; tăng huyết áp có kèm nhồi máu cơ tim cấp hoặc suy tim trái cấp,… 
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Sơ đồ tổng quát: 

 

 

 

 Chiến lược điều trị tăng huyết áp trọng tâm theo ISH:  
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4. TĂNG HUYẾT ÁP & COVID: 

Bệnh nhân tăng huyết áp không được kiểm soát tốt có nguy cơ mắc covid thể nặng 

hơn. 

Corona virus có thể gây hại trực tiếp cho tim, đặc biệt nguy hiểm ở bệnh nhân có 

tăng huyết áp. 

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, tạp chí Lancet đã công bố 1 bài phân tích của tác 

giả Lei Fang và cộng sự có tên là "Những bệnh nhân bị tăng huyết áp và ĐTĐ có 

tăng nguy cơ nhiễm COVID-19 hay không?  Họ phân tích kết quả của 3 nghiên 

cứu tại Vũ Hán, và nhận thấy những bệnh nền phổ biến nhất của bệnh nhân 

COVID-19 là THA, ĐTĐ, bệnh mạch vành và bệnh mạch máu não. 

Do đó, cần kiểm soát tốt huyết áp & các nguy cơ tim mạch trước, trong, sau nhiễm 

covid, bên cạnh 5K và vaccin. 

5. PHÒNG BỆNH 

 Tiến triển 
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Tăng huyết áp không được điều trị và kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tổn thương cơ quan 

đích và gây các biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim, 

phình tách thành động mạch chủ, suy tim, suy thận,…thậm chí dẫn đến tử vong. 

 Phòng bệnh 

Các biện pháp tích cực thay đổi lối sống là những biện pháp để phòng ngừa tăng 

huyết áp ở người trưởng thành, phối hợp với việc giáo dục truyền thông nâng cao 

nhận thức và hiểu biết về bệnh tăng huyết áp cũng như các biến chứng của tăng 

huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác, bên cạnh việc thực hiện 5K và tiêm 

phòng vaccine covid 19. 
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN 

TÍNHNGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 

1. ĐỊNH NGHĨA 

Suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp, là hậu quả của những tổn thương thực 

thể hay rối loạn chức năng của tim dẫn đến tâm thất không đủ khả năng tiếp nhận 

máu hoặc tống máu. 

Theo phân loại ESC 2016 (được Hội Tim mạch học Việt Nam đưa vào khuyến 

cáo), suy tim được phân thành: 

a- Suy tim với phân suất tống máu (PSTM) giảm (heart failure with reduced 

ejection fraction – HFrEF) hay còn gọi là suy tim tâm thu. 

b- Suy tim với PSTM bảo tồn (heart failure with preserved ejection fraction – 

HFpEF) hay còn gọi là suy tim tâm trương. 

c- Suy tim với PSTM ở khoảng giữa (heart failure with mid-range ejection 

fraction – HFmrEF). 

Bảng 1 tóm tắt các tiêu chuẩn phân loại theo ESC. 

Bảng 1: Phân loại suy tim theo ESC 2016. 

Loại suy 

tim 
HFrEF HFmrEF HFpEF 

Tiêu 

chuẩn 

1 

Triệu chứng   

dấu hiệu của suy 

tim 

Triệu chứng   dấu 

hiệu của suy tim 

Triệu chứng   dấu hiệu 

của suy tim 

2 
PSTM thất trái < 

40% 

PSTM thất trái 40-

49% 
PSTM thất trái ≥ 50% 

3 – 

1. Tăng nồng độ 

peptide bài Na niệu* 

2. Ít nhất một tiêu 

chuẩn phụ: 

a. Bệnh tim thực thể 

(phì đại thất trái 

1. Tăng nồng độ peptide 

bài Na niệu* 

2. Ít nhất một tiêu chuẩn 

phụ: 

a. Bệnh tim thực thể (phì 

đại thất trái và/hoặc lớn nhĩ 
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và/hoặc lớn nhĩ trái) 

b. Rối loạn chức 

năng tâm trương. 

trái) 

b. Rối loạn chức năng tâm 

trương. 

*BNP > 35 pg/ml hoặc NT-proBNP > 125 pg/ml. 

Tìm ra nguyên nhân suy tim rất quan trọng giúp quyết định hướng điều trị. 

 Nguyên nhân nền (underlying cause). 

 Nguyên nhân thúc đẩy hay yếu tố làm nặng (precipitating cause). 

Bảng 2: Nguyên nhân gây suy tim tâm thu. 

1.      Bệnh động mạch vành 

 Nhồi máu cơ tim* 

 Thiếu máu cục bộ cơ tim* 

2. Tăng tải áp lực mạn 

 Tăng huyết áp* 

 Bệnh van tim gây tắc nghẽn* 

3. Tăng tải thể tích mạn 

 Bệnh van tim gây hở van 

 Luồng thông trong tim (trái qua phải) 

 Luồng thông ngoài tim 

4. Bệnh cơ tim dãn không liên quan với thiếu máu cục bộ 

 Rối loạn di truyền hoặc gia đình 

 Rối loạn do thâm nhiễm* 

 Tổn thương do thuốc hoặc nhiễm độc 

 Bệnh chuyển hóa* 

 Virus hoặc các tác nhân nhiễm trùng khác 

5. Rối loạn nhịp và tần số tim 

 Rối loạn nhịp chậm mạn tính 

 Rối loạn nhịp nhanh mạn tính 

6. Bệnh tim do phổi 

 Tâm phế mạn 

 Bệnh lý mạch máu phổi 

7. Các tình trạng cung lượng cao 
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8. Rối loạn chuyển hóa 

 Cường giáp 

 Rối loạn dinh dưỡng (ví dụ: Beriberi) 

9. Nhu cầu lưu lượng máu quá mức 

 Thông động tĩnh mạch hệ thống 

 Thiếu máu mạn 

* Các trường hợp này còn có thể đưa đến suy tim tâm trương. 

Bảng 3: Nguyên nhân suy tim tâm trương. 

1.      Bệnh động mạch vành 

2.      Tăng huyết áp 

3.      Hẹp van động mạch chủ 

4.      Bệnh cơ tim phì đại 

5.      Bệnh cơ tim hạn chế 

Các nguyên nhân hay yếu tố làm nặng suy tim bao gồm: 

 Không tiết chế 

 Giảm thuốc điều trị suy tim không đúng 

 Nhồi máu cơ tim; thiếu máu cục bộ cơ tim 

 Rối loạn nhịp tim (nhanh, chậm) 

 Nhiễm khuẩn 

 Thiếu máu 

 Khởi đầu sử dụng các thuốc có thể làm nặng suy tim: chẹn canxi (verapamil, 

diltiazem), chẹn bêta, kháng viêm không steroid, thuốc chống loạn nhịp 

(nhóm I, sotalol) 

 Lạm dụng rượu 

 Có thai 

 Huyết áp tăng cao 

 Hở van tim cấp 

2. PHÂN ĐỘ SUY TIM 

ACC/AHA chia quá trình xuất hiện và tiến triển suy tim thành 4 giai đoạn (stage): 

Giai đoạn A là có nguy cơ mắc suy tim nhưng không bệnh tim thực thể, giai đoạn 

B là có bệnh tim thực thể nhưng không dấu hiệu/triệu chứng suy tim, giai đoạn C 

là có bệnh tim thực thể với triệu chứng suy tim và giai đoạn D là suy tim kháng trị 



156  

(hình 1). Phân độ chức năng suy tim theo Hiệp hội Tim New York – NYHA (bảng 

4) được áp dụng trong giai đoạn C và D. 
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Bảng 4: Phân độ chức năng suy tim theo NYHA. 

Độ I 
Không hạn chế – Vận động thể lực thông thường không gây mệt, khó thở 

hay hồi hộp. 

Độ II 
Hạn chế nhẹ vận động thể lực. Bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi. Vận động 

thể lực thông thường dẫn đến mệt, hồi hộp, khó thở. 

Độ III 
Hạn chế nhiều vận động thể lực. Mặc dù bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi 

nhưng chỉ cần vận động nhẹ đã có triệu chứng cơ năng. 

Độ IV 

Không vận động thể lực nào mà không gây khó chịu. Triệu chứng cơ 

năng của suy tim xảy ra ngay cả khi nghỉ ngơi, chỉ một vận động thể lực 

nhẹ cũng làm triệu chứng cơ năng gia tăng. 

3. CHẨN ĐOÁN SUY TIM 

Hỏi bệnh sử và khám thực thể. Các phương tiện cận lâm sàng như siêu âm tim, 

định lượng BNP hoặc NT-proBNP góp phần xác định chẩn đoán suy tim trong hầu 

hết các trường hợp. ECG, X-quang ngực và siêu âm tim giúp đánh giá độ nặng và 

nguyên nhân suy tim. 

Bảng 5: Chẩn đoán suy tim theo tiêu chuẩn Framingham. 

 Tiêu chuẩn chính: 

- Cơn khó thở kịch phát về đêm hoặc khó thở phải ngồi 

- Phồng tĩnh mạch cổ 

- Ran ở  phổi 

- Phù phổi cấp 

- Tiếng ngựa phi T3 

- Áp lực tĩnh mạch hệ thống > 16 cm H2O 

- Thời gian tuần hoàn ≥ 25 giây 

- Phản hồi gan – tĩnh mạch cổ dương tính 

- Bóng tim to trên phim X-quang ngực 

- Giảm 4,5 kg cân nặng trong 5 ngày đáp ứng với điều trị suy tim 

 Tiêu chuẩn phụ: 

- Phù mắt cá chân 2 bên 

- Ho về đêm 

- Khó thở khi gắng sức 

- Gan to 

- Tràn dịch màng phổi 

- Dung tích sống giảm 1/3 so với trị số tối đa 
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- Tim nhanh (> 120/phút) 

 Chẩn đoán xác định suy tim: 2 tiêu chuẩn chính hoặc 1 tiêu chuẩn chính 

kèm 2 tiêu chuẩn phụ 

Bảng 6: Vai trò của dấu ấn sinh học (biomarker) trong chẩn đoán suy tim. 

Khuyến cáo 
Loại khuyến 

cáo 

Mức 

chứng cứ 

Ở bệnh nhân có biểu hiện khó thở, đo nồng độ 

peptide bài Na niệu (BNP hoặc NT-proBNP) hữu 

ích trong việc xác định hoặc loại trừ chẩn đoán 

suy tim. 

I A 

Khó thở không xuất hiện cấp: NT-proBNP < 125 pg/ml (BNP < 35 pg/ml) 

giúp loại trừ chẩn đoán. 

Khó thở cấp (nhập cấp cứu): NT-proBNP < 300 pg/ml (BNP < 100 pg/ml) 

giúp loại trừ chẩn đoán. 
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Hình 2: Qui trình chẩn đoán suy tim (không xuất hiện cấp) theo ESC 2016. 

Bảng 7: Các thăm dò cận lâm sàng cần thực hiện giúp chẩn đoán, phát hiện yếu tố 

làm nặng và tiên lượng bệnh nhân suy tim. 

 ECG, phim X-quang ngực thẳng, siêu âm tim. 

 Công thức máu, tổng phân tích nước tiểu; điện giải đồ (bao gồm cả Canxi và 

Magnesium). 

 Đường huyết lúc đói, lipid máu (cholesterol toàn phần, triglyceride, HDL-C, 

LDL-C). 

 Creatinine/huyết thanh (và tính eGFR), men gan, bilirubin, sắt huyết thanh 

 TSH, FT4. 

 BNP hoặc NT-proBNP (giúp chẩn đoán và tiên lượng ở bệnh nhân suy tim 

mạn lẫn bệnh nhân nhập viện vì suy tim mất bù cấp). 
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 Đánh giá tưới máu cơ tim bằng hình ảnh (siêu âm tim, cộng hưởng từ, 

SPECT). 

 MSCT động mạch vành có cản quang hoặc chụp động mạch vành qua thông 

tim. 

4. ĐIỀU TRỊ SUY TIM 

 Mục tiêu điều trị suy tim là làm giảm triệu chứng, ngăn ngừa nhập viện và 

kéo dài tuổi thọ. 

 Điều trị suy tim chia ra 4 mức độ theo giai đoạn A, B, C và D của suy tim. 

 Điều trị suy tim bao gồm điều trị không dùng thuốc và điều trị bằng thuốc. 

 Điều trị không dùng thuốc là cơ bản trong mọi giai đoạn của suy tim. 

- Hướng dẫn bệnh nhân tự chăm sóc, hiểu biết về bệnh và triệu chứng tăng 
nặng, hiểu biết về điều trị và tác dụng không mong muốn của thuốc. 

- Thay đổi lối sống: giảm cân, ngưng thuốc lá, không uống rượu, giảm 
muối, vận động thể lực phù hợp, hạn chế nước (suy tim nặng). 

4.1. Điều trị suy tim giai đoạn A: 

Điều trị các bệnh lý nội khoa hoặc lối sống có nguy cơ cao dẫn đến suy tim bao 

gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, rối loạn nhịp nhanh, bệnh lý 

tuyến giáp (suy giáp hoặc cường giáp), nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện ma túy. 

 Chỉ định điều trị suy tim giai đoạn A: 

 Chỉ định loại I: 

- Các bệnh nhân có nguy cơ cao suy tim (tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, 
đái tháo đường) cần được điều trị theo đúng các mục tiêu của khuyến cáo 

liên quan. 

- Bệnh nhân có nguy cơ cao suy tim cần được khuyên tránh các chất làm 
tăng suy tim: thuốc lá, ma túy, lạm dụng rượu bia. 

- Kiểm soát nhịp thất hoặc phục hồi nhịp xoang ở bệnh nhân có nhịp nhanh 
trên thất. 

- Điều trị bệnh lý tuyến giáp theo đúng khuyến cáo. 

- Thầy thuốc cần chỉ định các thăm dò cận lâm sàng không xâm nhập (ví 
dụ: đo PSTM thất trái bằng siêu âm tim) trên bệnh nhân có tiền sử gia 

đình bị bệnh cơ tim hoặc trên người sử dụng dược chất độc cho tim. 

 Chỉ định loại IIa: 

- Ức chế men chuyển có thể hữu ích trong phòng ngừa suy tim trên bệnh 
nhân có tiền sử bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch hoặc đái tháo đường 

hoặc tăng huyết áp có kèm yếu tố nguy cơ tim mạch khác. 

- Chẹn thụ thể angiotensin có thể có hiệu quả tương tự dù mức chứng cứ 
kém hơn. 
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4.2. Điều trị suy tim giai đoạn B: 

 Chỉ định điều trị suy tim giai đoạn B: 

 Chỉ định loại I: 

- Tất cả các biện pháp giai đoạn A cần được áp dụng cho bệnh nhân có tổn 
thương tim thực thể chưa có triệu chứng cơ năng. 

- Chẹn bêta hay ức chế men chuyển dùng cho mọi bệnh nhân sau nhồi máu 
cơ tim bất kể PSTM hay triệu chứng cơ năng của suy tim. 

- Chẹn bêta và ức chế men chuyển dùng cho mọi bệnh nhân giảm PSTM dù 
không có tiền sử nhồi máu cơ tim và không suy tim. 

- Chẹn thụ thể angiotensin dùng cho mọi bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim có 
PSTM giảm dù không suy tim khi các bệnh nhân này không dung nạp ức 

chế men chuyển. 

- Statin nên được dùng cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim. 

- Tái tưới máu mạch vành được chỉ định theo đúng khuyến cáo dù không có 
triệu chứng suy tim. 

- Sửa van hay thay van theo đúng khuyến cáo dù không có triệu chứng suy 
tim. 

 Chỉ định loại IIa: 

- Ức chế men chuyển hoặc chẹn thụ thể angiotensin có thể có lợi ở bệnh 
nhân tăng huyết áp kèm phì đại thất trái và không có triệu chứng suy tim. 

- Chẹn thụ thể angiotensin có thể có lợi ở bệnh nhân PSTM thấp và không 
có triệu chứng suy tim, khi bệnh nhân không dung nạp được ức chế men 

chuyển. 

- Cấy máy chuyển nhịp phá rung cho người bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ ít 
nhất 40 ngày sau nhồi máu cơ tim cấp, có PSTM ≤ 30%, NYHA I với điều 

trị nội khoa tối ưu và có tiên lượng sống trên 1 năm. 

- Ivabradine đơn trị hoặc phối hợp với chẹn bêta khi tần số tim ≥ 70 
lần/phút dù đã điều trị bằng chẹn bêta. 

 Chỉ đinh loại IIb: 

- Cấy máy chuyển nhịp phá rung cho người không có bệnh cơ tim thiếu 
máu cục bộ và có PSTM ≤ 30%, NYHA I với điều trị nội khoa tối ưu và 

có tiên lượng sống > 1 năm. 

4.3. Điều trị suy tim giai đoạn C: 

Bảng 8 nêu các biện pháp điều trị bệnh nhân suy tim giai đoạn C. Các biện pháp 

này cần được sử dụng đúng chỉ định và phối hợp cẩn thận để tránh làm tăng nặng 

suy tim hoặc làm bệnh nhân bỏ điều trị vì tác dụng phụ. 

Bảng 8: Điều trị suy tim giai đoạn C. 
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 Tất cả các biện pháp của giai đoạn A và B. 

 Lợi tiểu và hạn chế muối: khi có dấu hiệu ứ dịch (chỉ định loại I). 

 Chẹn bêta: dùng cho mọi bệnh nhân trừ khi có chống chỉ định (loại I). 

 Ivabradine đơn trị/phối hợp chẹn bêta khi nhịp xoang và tần số tim ≥ 70 

lần/phút (loại IIa). 

 Ức chế men chuyển, chẹn thụ thể angiotensin đơn độc hoặc phối hợp (loại 

I). 

 Digoxin (loại IIa). 

 Tránh thuốc chống loạn nhịp, kháng viêm không steroid hay ức chế COX-2, 

chẹn canxi. 

 Luyện tập thể lực theo chương trình (loại I). 

 Thuốc kháng aldosterone: spironolactone (loại I). 

 Liệu pháp tái đồng bộ tim (loại I). 

 Cấy máy chuyển nhịp phá rung (loại I). 

4.3.1. Điều trị bằng thuốc: 

4.3.1.1. Thuốc lợi tiểu: 

Thuốc lợi tiểu được dùng để kiểm soát tình trạng quá tải tuần hoàn. Trong quá 

trình điều trị theo dõi định kỳ điện giải đồ (để phát hiện hạ Na và K máu), urê và 

creatinin/huyết thanh. 

Bảng 9: Các thuốc lợi tiểu dùng trong điều trị suy tim. 

Lợi tiểu Liều khởi đầu (mg) Liều thƣờng ngày (mg) 

       Lợi tiểu quai (a) 

Furosemide 20-40 40-240 

       Lợi tiểu thiazide/giống thiazide (b) 

Hydrochlorothiazide 25 12,5-100 

Indapamide 2,5 2,5-5 

a: chỉnh liều thuốc theo tình trạng ứ dịch và cân nặng. 

b: không dùng thiazide khi lọc cầu thận < 30 ml/phút/1,73 m2, ngoại trừ khi muốn 

có tác dụng cộng hưởng với lợi tiểu quai. 

4.3.1.2. Thuốc ức chế men chuyển: 

Là một nhóm thuốc cơ bản hàng đầu trong điều trị suy tim giai đoạn C. 
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4.3.1.3. Thuốc chẹn thụ thể angiotensin: 

Nếu bệnh nhân không dung nạp thuốc ức chế men chuyển (ho khan): thay bằng 

thuốc chẹn thụ thể angiotensin. 

4.3.1.4. Thuốc chẹn bêta: 

Tất cả bệnh nhân suy tim, dù nhẹ hay nặng đều cần sử dụng chẹn bêta nếu không 

có chống chỉ định. Chỉ khởi đầu dùng chẹn bêta khi tình trạng lâm sàng của bệnh 

nhân ổn định: 

 Không có ứ dịch, không có hạ huyết áp (huyết áp tâm thu < 90 mm Hg). 

 Không phải nhập viện vì suy tim tăng nặng, không phải truyền thuốc tăng co 

bóp/dãn mạch đường TM trong 1 tuần trước. 

 Đang dùng liều tối ưu một thuốc ức chế men chuyển (chẹn thụ thể 

angiotensin). 

Khởi đầu với liều thấp, tăng dần mỗi 2-4 tuần, đến liều tối đa theo khuyến cáo hoặc 

đến liều tối đa bệnh nhân dung nạp được. 

4.3.1.5. Thuốc đối kháng aldosterone (kháng thụ thể 

mineralocorticoide): 

Ở Việt Nam hiện chỉ có một thuốc đối kháng aldosterone là spironolactone. 

Sử dụng spironolactone trong thực hành: 

 Không khởi trị khi mức lọc cầu thận < 30 ml/phút/1,73m2 hoặc K máu > 5 

mEq/L. 

 Liều khởi đầu 12,5 mg/ngày. Liều duy trì 25-50 mg/ngày. 

 Theo dõi K máu và chức năng thận 1 và 4 tuần sau khởi trị hoặc tăng liều. 

Sau đó theo dõi mỗi 6-12 tháng. Nếu K máu tăng trên 5,5 mmol/l hoặc 

creatinin máu tăng trên 2,5 mg/dl: giảm một nửa liều spironolactone và theo 

dõi sát các chỉ số này. Nếu K máu tăng trên 6 mmol/l hoặc creatinin máu 

tăng trên 3,5 mg/dl: ngưng thuốc và đánh giá lại chỉ định dùng. 

 Các tương tác thuốc cần lưu ý: viên bổ sung Kali, ức chế men chuyển, chẹn 

thụ thể angiotensin (tuyệt đối không phối hợp ức chế men chuyển + chẹn thụ 

thể angiotensin + spironolactone), thuốc kháng viêm không steroid, 

trimethoprim-sulfamethoxazole, thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (ketoconazole, 

itraconazole, nefazodone, clarithromycin). 

4.3.1.6. Thuốc ức chế trực tiếp nút xoang (tác động trên kênh If): 
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Ivabradine được chỉ định cho bệnh nhân suy tim tâm thu mạn có nhịp xoang và tần 

số tim ≥ 70/phút dù đã dùng thuốc chẹn bêta đạt liều đích (hoặc liều tối đa dung 

nạp được). 

4.3.1.7. Thuốc ức chế neprilysin và thụ thể angiotensin: 

Sacubitril-valsartan là đại diện của một nhóm thuốc mới: ức chế neprilysin và thụ 

thể angiotensin (angiotensin receptor-neprilysin inhibitor – ARNI). Nếu bệnh nhân 

suy tim tâm thu mạn vẫn còn triệu chứng và có PSTM ≤ 35% dù đã dùng liều tối 

ưu thuốc ức chế men chuyển, có chỉ định thay thế thuốc ức chế men chuyển bằng 

sacubitril-valsartan. Ngưng thuốc ức chế men chuyển ít nhất 36 giờ trước khi bắt 

đầu sacubitril-valsartan và không phối hợp sacubitril-valsartan với ức chế men 

chuyển hay chẹn thụ thể angiotensin. Liều khởi đầu sacubitril-valsartan là 100 mg 

x 2/ngày (50 mg x 2/ngày nếu trước đó bệnh nhân đang dùng ức chế men chuyển 

liều thấp, eGFR < 60 ml/phút/1,73 m
2
, suy gan Child-Pugh class B hoặc tuổi ≥ 65). 

Liều đích sacubitril-valsartan là 200 mg x 2 lần/ngày. 

4.3.1.8. Digoxin: 

Digoxin không cải thiện tiên lượng của bệnh nhân suy tim. Digoxin được chỉ định 

cho bệnh nhân suy tim kèm rung nhĩ với đáp ứng thất nhanh nhằm làm chậm đáp 

ứng thất. Liều digoxin duy trì ở người trưởng thành có chức năng thận bình thường 

là 0,125 mg/ngày. 

Bảng 10: Các thuốc được chứng minh cải thiện tiên lượng của bệnh nhân suy tim. 

Tên thuốc Liều khởi đầu (mg) Liều đích (mg) 

Ức chế men chuyển 

Captopril 6,25 mg x 3 lần/ngày 50 mg x 3 lần/ngày 

Enalapril 2,5 mg x 2 lần/ngày 10-20 mg x 2 lần/ngày 

Lisinopril 2,5-5,0 mg x 1 lần/ngày 20-35 mg x 1 lần/ngày 

Ramipril 2,5 mg x 1 lần/ngày 5 mg x 2 lần/ngày 

Ch n β 

Bisoprolol 1,25 mg x 1 lần/ngày 10 mg x 1 lần/ngày 

Carvedilol 3,125 mg x 2 lần/ngày 25-50 mg x 2 lần/ngày 
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Metoprolol 

succinate 
12,5 mg x 1 lần/ngày 200 mg x 1 lần/ngày 

Nebivolol 1,25 mg x 1 lần/ngày 10 mg x 1 lần/ngày 

Ch n thụ thể angiotensin 

Candesartan 4 hoặc 8 mg x 1 lần/ngày 32 mg x 1 lần/ngày 

Valsartan 40 mg x 2 lần/ngày 160 mg x 2 lần/ngày 

Losartan 50 mg x 1 lần/ngày 150 mg x 1 lần/ngày 

Đối kháng aldosterone 

Spironolactone 12,5 mg x 1 lần/ngày 25-50 mg x 1 lần/ngày 

Thuốc tác động trên kênh If 

Ivabradine 2,5 mg x 2 lần/ngày 7,5 mg x 2 lần/ngày 

Thuốc nhóm ARNI 

Sacubitril-

valsartan 
100 mg x 2 lần/ngày 200 x 2 lần/ngày 

4.3.2. Điều trị bằng dụng cụ: 

Điều trị bằng dụng cụ bao gồm cấy máy chuyển nhịp phá rung (ICD) và tái đồng 

bộ tim (CRT). 

Bảng 11: Khuyến cáo điều trị bằng ICD cho bệnh nhân suy tim. 

Khuyến cáo Loại 

PH NG NGỪA THỨ PHÁT 

ICD được khuyến cáo nhằm giảm nguy cơ đột tử và tử vong do mọi 

nguyên nhân ở bệnh nhân đã từng bị rối loạn nhịp thất gây bất ổn 

huyết động và có triển vọng sống hơn 1 năm với tình trạng chức năng 

tốt. 

I 

PH NG NGỪA TI N PHÁT I 
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ICD được khuyến cáo nhằm giảm nguy cơ đột tử và tử vong do mọi 

nguyên nhân ở những bệnh nhân suy tim có triệu chứng (NYHA II-

III) và PSTM ≤ 35% dù đã điều trị nội khoa tối ưu ≥ 3 tháng, với điều 

kiện bệnh nhân có triển vọng sống hơn 1 năm với tình trạng chức năng 

tốt, và: 

- Bệnh tim thiếu máu cục bộ (trừ trường hợp bệnh nhân bị 
NMCT < 40 ngày) 

- Bệnh cơ tim dãn nở 

Bệnh nhân cần được đánh giá kỹ bởi một chuyên gia tim mạch có kinh 

nghiệm trước khi thay pin máy, lý do là mục tiêu điều trị và nhu cầu 

cũng như tình trạng lâm sàng của bệnh nhân có thể đã thay đổi so với 

lúc mới cấy máy. 

IIa 

  

Bảng 12: Khuyến cáo tái đồng bộ tim (CRT) cho bệnh nhân suy tim. 

Khuyến cáo Loại 

CRT được khuyến cáo cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng, nhịp 

xoang với QRS ≥ 150 ms và QRS dạng bloc nhánh trái và PSTM ≤ 

35% dù đã điều trị nội khoa tối ưu nhằm cải thiện triệu chứng và giảm 

tử vong - bệnh tật. 

I 

CRT nên được xem xét cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng, nhịp 

xoang với QRS ≥ 150 ms và QRS không có dạng bloc nhánh trái và 

PSTM ≤ 35% dù đã điều trị nội khoa tối ưu nhằm cải thiện triệu 

chứng và giảm tử vong - bệnh tật. 

IIa 

CRT được khuyến cáo cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng, nhịp 

xoang với QRS 130-149 ms và QRS dạng bloc nhánh trái và PSTM ≤ 

35% dù đã điều trị nội khoa tối ưu nhằm cải thiện triệu chứng và giảm 

tử vong - bệnh tật. 

I 

CRT nên được xem xét cho bệnh nhân suy tim có triệu chứng, nhịp 

xoang với QRS 130-149 ms và QRS không có dạng bloc nhánh trái và 

PSTM ≤ 35% dù đã điều trị nội khoa tối ưu nhằm cải thiện triệu 

chứng và giảm tử vong - bệnh tật. 

IIb 

CRT thay vì tạo nhịp thất phải được khuyến cáo cho bệnh nhân suy 

tim tâm thu bất kể độ NYHA có chỉ định tạo nhịp thất và bloc nhĩ thất 
I 
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độ cao nhằm giảm tật bệnh. Khuyến cáo này bao gồm cả bệnh nhân 

rung nhĩ. 

CRT nên được xem xét ở bệnh nhân có PSTM ≤ 35% NYHA III-IV 

dù đã điều trị nội khoa tối ưu, nếu bệnh nhân có rung nhĩ và QRS ≥ 

130 ms miễn là phải bảo đảm việc kích thích 2 thất hoặc bệnh nhân có 

hy vọng trở về nhịp xoang. 

IIa 

Bệnh nhân suy tim tâm thu đã được đặt máy tạo nhịp qui ước hoặc 

máy ICD và sau đó bị suy tim tăng nặng dù đã điều trị nội khoa tối ưu 

có thể được xem xét nâng cấp máy thành CRT. Điều này không áp 

dụng cho bệnh nhân suy tim ổn định. 

IIb 

4.3.3. Qui trình điều trị suy tim: 

Trên hình 3 là qui trình điều trị suy tim tâm thu mạn có triệu chứng theo ESC 

2016, đang được áp dụng tại Viện Tim. Các biện pháp thay ức chế men chuyển 

bằng sacubitril-valsartan, đặt máy CRT và thêm ivabradine không loại trừ lẫn nhau 

mà có thể phối hợp với nhau. 

 

Hình 3: Qui trình điều trị suy tim tâm thu mạn theo ESC 2016. 

 hi chú: PSTM   phân suất tống máu  TST   tần số tim  RT   rung thất  NNT   

nhịp nhanh thất  ICD   máy chuyển nhịp phá rung cấy trong người. 
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4.4. Điều trị suy tim giai đoạn D: 

Xem thêm phác đồ 3. 

 Chỉ định loại I 

- Sử dụng lợi tiểu một cách thận trọng để kiểm soát tình trạng ứ dịch. 

- Xem xét chuyển bệnh nhân đến nơi có chương trình ghép tim. 

- Bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đã được đặt máy ICD: cần biết thông tin 

về khả năng dừng chế độ phá rung. 

 Chỉ định loại IIb 

- Truyền liên tục thuốc tăng co bóp có thể giảm triệu chứng cơ năng. 
5. ĐIỀU TRỊ SUY TIM TÂM TRƢƠNG 

Các biện pháp điều trị suy tim tâm trương bao gồm: 

 Kiểm soát tốt huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. 

 Kiểm soát tốt tần số thất ở bệnh nhân rung nhĩ có suy tim tâm trương. 

 Lợi tiểu để chống phù và giảm sung huyết phổi. 

 Tái tưới máu mạch vành ở bệnh nhân suy tim tâm trương có kèm bệnh động 

mạch vành. 
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM TMCB  

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID-19 

 

1. GIỚI THIỆU: 

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng do virus chủng mới coronavirus 2 (SARS-CoV 2) 

gây bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) đã đạt đến mức độ đại dịch. Bệnh nhân có 

các yếu tố nguy cơ tim mạch và bệnh tim mạch có sẵn là nhóm dân số dễ bị tổn 

thương khi bị COVID-19. Bệnh nhân bị tổn thương tim trong bệnh cảnh COVID-

19 có nguy cơ biến chứng và tử vong cao hơn. COVID-19 đã gây sức ảnh hưởng 

toàn cầu chưa từng có đối với sức khỏe cộng đồng và hệ thống chăm sóc sức khỏe. 

Do nhu cầu lớn và đột ngột về số lượng giường bệnh tại các Đơn vị chăm sóc tích 

cực, các dụng cụ hỗ trợ hô hấp và máy thở, việc tổ chức và phân bố lại tạm thời 

các nguồn lực trong bệnh viện đã trở nên cần thiết với tất cả các chuyên khoa y 

tế.Ngoài ra, các biện pháp bảo vệ chống lại SARS-CoV-2 có ý nghĩa đặc biệt đối 

với nhân viên chăm sóc sức khỏe tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 và 

những bệnh nhân lành chưa nhiễm bệnh. Trước các nguồn lực chăm sóc sức khỏe 

hữu hạn, hệ thống y tế phải đối mặt với những cân nhắc về đạo đức về cách ưu tiên 

tiếp cận chăm sóc cho từng bệnh nhân cũng như chăm sóc bệnh nhân COVID-19 

trong khi không bỏ qua các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng. Lưu ý, các 

xét nghiệm phát hiện virus ở bệnh nhân không có hoặc có triệu chứng có những 

hạn chế về độ nhạy, độ đặc hiệu và sẽ được bổ sung bằng các xét nghiệm tìm 

kháng thể để xác định những người đã bị nhiễm trước đó. SARS-CoV 2 không chỉ 

gây viêm phổi do virus mà còn tác động lớn đối với hệ tim mạch. Bệnh nhân có 

các yếu tố nguy cơ tim mạch như nam, tuổi cao, đái tháo đường, tăng huyết áp và 

béo phì cũng như đã mắc bệnh tim mạch và bệnh mạch máu não là những quần thể 

―đặc biệt dễ bị tổn thương‖ với tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong khi bị COVID-

19. Hơn nữa, một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân có thể đưa đến tổn thương tim trong 

bệnh cảnh COVID-19, điều này báo trước tăng nguy cơ tử vong tại bệnh viện. 

Ngoài các biến chứng huyết khối động-tĩnh mạch biểu hiện như hội chứng mạch 

vành cấp và huyết khối tĩnh mạch, viêm cơ tim đóng vai trò quan trọng ở bệnh 

nhân suy tim cấp tính. Hơn nữa, một loạt các rối loạn nhịp tim đã làm phức tạp quá 

trình điều trị COVID-19 bao gồm cả tiềm năng ảnh hưởng loạn nhịp của thuốc điều 

trị nhắm vào COVID-19 và các bệnh liên quan. Do phải phân bố lại các nguồn lực 

chăm sóc sức khỏe, việc tiếp cận điều trị cấp cứu bao gồm liệu pháp tái tưới máu 

có thể bị ảnh hưởng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của dịch tại mỗi địa 

phương. Điều này càng gia tăng mối lo lắng về việc trì hoãn cấp cứu tim mạch khi 

bệnh nhân ngại phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế trong đại dịch. Vì những lý do này, 
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Hội Tim mạch châu Âu đã tập hợp một nhóm các chuyên gia và thầy thuốc đang 

thực hành có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 để đưa ra một tài liệu 

hướng dẫn phù hợp cho tất cả các khía cạnh điều trị bệnh tim mạch trong đại dịch 

COVID-19. Các biểu hiện bệnh của nó là kết quả của những nghiên cứu quan sát 

và can thiệp tiến cứu và do đó không đủ để tạo cơ sở cho việc đưa ra các khuyến 

cáo dựa trên bằng chứng khoa học. Tài liệu hướng dẫn này không thay thế bất kỳ 

hướng dẫn chính thức nào của Hội Tim mạch châu Âu và chỉ có hiệu lực chừng 

nào tình trạng đại dịch vẫn được duy trì bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hướng 

dẫn được cung cấp trong tài liệu không nên can thiệp vào các khuyến cáo của các 

cơ quan chăm sóc sức khỏe địa phương và Quốc gia. Đại dịch diễn ra với đặc điểm 

thay đổi khác nhau giữa các mốc thời gian và giữa các khu vực khác nhau trên toàn 

thế giới.Theo đó, một số khía cạnh được thảo luận trong tài liệu này chỉ có thể áp 

dụng cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, trong 

khi các tiêu chí khác có thể áp dụng cho các khu vực địa lý ít bị ảnh hưởng hơn. 

Tài liệu chỉ cung cấp ngắn gọn hiện trạng với thông tin sơ bộ có thể thay đổi và 

hoàn thiện theo thời gian với sự gia tăng hiểu biết, bằng chứng từ các nghiên cứu 

tiến cứu và những thay đổi trong đại dịch. Do đó, các bình luận có thể được đặt 

trên trang web để các tác giả xem xét cập nhật trong tương lai. Hiện tại không có 

điều trị dựa trên bằng chứng trong nhiễm COVID-19 và điều trị thử nghiệm có thể 

có tác dụng phụ trên tim. Chúng tôi khuyến khích các phương pháp điều trị thử 

nghiệm là một phần của các thử nghiệm đối chứng bất cứ khi nào có thể. 

Sinh lý bệnh - Cơ chế gây bệnh liên quan đến hệ tim mạch Những điểm chính  

Sinh bệnh học của nhiễm coronavirus liên quan đến SARS-CoV 2 xâm nhập vào tế 

bào vật chủ qua trung gian gắn kết với thụ thể enzyme chuyển đổi angiotensin 2 

(ACE2). ACE2, được tìm thấy nhiều ở phổi, tim và mạch, là thành phần chủ chốt 

của hệ thống renin angiotensin (RAS), có vai trò quan trọng trong sinh lý bệnh học 

của bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch liên quan đến COVID-19, có khả năng liên 

quan đến sự rối loạn điều hòa của hệ thống RAS / ACE2 do nhiễm SARS-CoV 2 

và do bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp. Bệnh tim mạch có thể là một hiện tượng 

nguyên phát trong COVID-19, nhưng có thể là thứ phát sau tổn thương phổi cấp 

tính, dẫn đến tăng tải trên tim, điều này sẽ đưa đến các vấn đề bất lợi ở bệnh nhân 

mắc suy tim trước đó. Cơn bão phóng thích Cytokine, bắt nguồn từ sự mất cân 

bằng kích hoạt tế bào T với sự rối loạn điều hòa trong giải phóng interleukin-6 (IL-

6), IL-17 và các cytokine khác, có thể góp phần vào bệnh tim mạch trong COVID-

19. Đích nhắm IL-6 đang được thử nghiệm về mặt trị liệu. Kích hoạt hệ thống 

miễn dịch cùng với sự thay đổi chuyển hóa miễn dịch có thể dẫn đến mất ổn định 

mảng xơ vữa, góp phần tiến triển các biến cố mạch vành cấp tính. COVID-19 được 

gây ra bởi một loại betacoronavirus mới được WHO đặt tên chính thức là SARS-
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CoV 2. Các coronavirus được bao bọc bởi các sợi đơn RNA virus với bề mặt tương 

ứng là các que nhọn protein nhô ra xung quanh. Nguồn mang SARS-CoV 2 trong 

tự nhiên dường như là loài dơi hoa cúc nhưng vật chủ trung gian vẫn chưa rõ. 

SARS-CoV 2 có độc lực và khả năng truyền bệnh cao hơn virus SARS trước đó 

(bùng phát năm 2003), ở những người nhiễm bệnh, có khoảng một tỷ bản sao RNA 

/ mL đàm và virus tồn tại ổn định lâu dài trên bề mặt bị ô nhiễm. SARS-CoV 2 ổn 

định hơn trên nhựa và thép không gỉ so với đồng và bìa cứng, và khả năng tồn tại 

của virus đã được phát hiện lên đến 72 giờ. Liệu khả năng lây nhiễm của SARS-

CoV 2 lớn hơn cúm hoặc SARS-coronavirus, giả thiết này cần nhiều dữ liệu hơn 

để đánh giá chính xác. Sự lây truyền xảy ra chủ yếu bởi sự kết hợp lây lan bởi giọt 

bắn, tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp, và cũng có thể là trong không khí (airborne). 

Thời gian ủ bệnh là 2 -14 ngày, (phần lớn là 3 -7 ngày). Nó ngấm ngầm lây lan cho 

đến khi bắt đầu được phát hiện 1 -2 ngày trước có triệu chứng đường hô hấp trên. 

Các trường hợp nhẹ được phát hiện có độ thanh thải virus sớm, với 90% bệnh nhân 

này liên tục thử nghiệm âm tính với phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược 

(RT-PCR) vào ngày thứ 10 sau khởi phát. Ngược lại, tất cả các trường hợp nặng 

vẫn có xét nghiệm dương tính trong hoặc sau ngày 10 từ khi khởi phát. Thời gian 

trung bình của sự phát tán virus là 20 ngày (Khoảng tứ vị phân vị: 17-24) ở những 

người sống sót. Thời gian quan sát lâu nhất của sự phát tán virus ở những người 

sống sót là 37 ngày. SARS-CoV 2 xâm nhập vào các tế bào để kích hoạt nhiễm 

trùng thông qua các thụ thể ACE2 trên vật chủ. Tuy nhiên, trong bệnh cảnh 

COVID-19, ACE2 cũng tham gia vào SARS thông qua chức năng của nó với tư 

cách là thụ thể coronavirus. Sự gắn kết các que nhọn protein trên SARS-CoV 2 với 

ACE2 tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào tế bào biểu mô phế nang phổi (nơi nó 

được biểu hiện nhiều nhất) thông qua các quá trình liên quan đến bề mặt tế bào kết 

hợp với protein xuyên màng serine 2.Trong tế bào chất của tế bào vật chủ, RNA hệ 

gen của virus được giải phóng và sao chép dẫn đến hình thành RNA bộ gen mới. 

Sau đó tiến trình được xử lý thành các túi chứa hạt virus hoàn chỉnh rồi hợp nhất 

với màng tế bào để phóng thích virus. SARS-CoV 2 lây lan chủ yếu qua đường hô 

hấp bằng các giọt bắn nhỏ, dịch tiết đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp. RAS/ 

ACE2 dường như bị phá vỡ bởi nhiễm SARS-CoV 2, có khả năng đóng vai trò gây 

bệnh trong tổn thương phổi nặng và suy hô hấp ở COVID-19. Ngoài phổi, ACE2 

được tìm thấy nhiều ở tim, mạch và đường tiêu hóa của người. COVID-19 chủ yếu 

là một bệnh về đường hô hấp, nhưng nhiều bệnh nhân cũng có bệnh tim mạch, bao 

gồm tăng huyết áp, tổn thương tim cấp tính và viêm cơ tim. Đây có thể là thứ phát 

sau bệnh phổi, vì chính tổn thương phổi cấp tính dẫn đến tăng công của tim và có 

thể gây ra vấn đề bất lợi trên tim, đặc biệt là ở những bệnh nhân suy tim trước đó. 

Bệnh tim mạch cũng có thể được xem là vai trò sinh lý bệnh quan trọng của RAS 

/ACE2 trong hệ thống tim mạch và thực tế là ACE2 hiện diện trong tim, tế bào 

mạch máu và tế bào ngoại mạch - Các tế bào gồm: Tế bào phổi loại 2, tế bào cơ 
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tim, tế bào ngoại mạch, nội mạc và có thể các loại tế bào khác. Các que nhọn 

protein (S1) của SARS-CoV-2 được khởi tạo bởi protease serine TMPRSS2 (serine 

protease serine 1) cho phép tương tác với dạng liên kết màng của ACE2. Điều này 

là cần thiết để virus thâm nhập vào trong tế bào và sao chép tiếp theo. ACE2 gắn 

với màng có thể được tách ra khỏi màng tế bào bằng ADAMTS17 (disintegrin và 

metallicoproteinase 17) tạo ra ACE2 hòa tan. Cơ chế này có thể hạn chế sự xâm 

nhập của virus. Sự liên quan đến tim mạch trong COVID-19 - Các biểu hiện chính 

và giả thuyết về cơ chế bệnh sinh SARS-CoV-2 gắn kết ACE2 trên màng để xâm 

nhập vào tế bào chủ bao gồm tế bào phổi type 2, đại thực bào, tế bào nội mô, tế 

bào ngoại mạch (pericyte) và tế bào cơ tim, dẫn đến viêm và suy đa cơ quan. Đặc 

biệt, sự nhiễm trùng của các tế bào nội mô hoặc tế bào ngoại mạch có thể dẫn đến 

rối loạn chức năng vi mạch và mạch máu lớn nghiêm trọng. Hơn nữa, với phản ứng 

quá mức của hệ miễn dịch, nó có khả năng làm mất ổn định các mảng xơ vữa động 

mạch và điều này có thể đưa đến hội chứng vành cấp. Nhiễm trùng đường hô hấp, 

đặc biệt là tế bào phổi type 2, do SARS-CoV-2 biểu hiện bằng sự tiến triển của 

viêm hệ thống và kích hoạt quá mức tế bào miễn dịch, dẫn đến 'cơn bão cytokine', 

làm cho nồng độ cytokine tăng cao như IL -6, IL-7, IL-22 và CXCL10. Sau đó, các 

tế bào T và đại thực bào đã được hoạt hóa có thể xâm nhập vào cơ tim bị nhiễm, 

dẫn đến viêm cơ tim tối cấp và tổn thương tim nghiêm trọng. Quá trình này có thể 

được tăng cường hơn nữa bởi cơn bão cytokine tiếp theo. Tương tự như vậy, sự 

xâm nhập của virus có thể gây tổn thương cơ tim trực tiếp dẫn đến rối loạn chức 

năng cơ tim và góp phần vào tiến triển biến chứng loạn nhịp tim. 

3 Biểu hiện tim mạch và diễn biến lâm sàng của nhiễm trùng COVID-19 

Tổn thương tim cấp tính và viêm cơ tim ở COVID-19 Viêm cơ tim xuất hiện ở 

bệnh nhân COVID-19 vài ngày sau khi bắt đầu sốt. Điều này cho thấy tổn thương 

cơ tim do nhiễm virus. Các cơ chế của tổn thương cơ tim do SARSCoV-2 gây ra 

có thể liên quan đến sự điều hòa tăng của ACE2 trong tim và mạch vành.Suy hô 

hấp và thiếu oxy trong COVID-19 cũng có thể gây tổn thương cơ tim và cơ chế 

miễn dịch của viêm cơ tim có thể đặc biệt quan trọng.Ví dụ, tổn thương tim dẫn 

đến kích hoạt phản ứng miễn dịch với phóng thích các cytokine tiền viêm, cũng 

như kích hoạt các cơ chế miễn dịch tự động thích ứng thông qua mô phỏng phân 

tử. 

Bệnh nhân tim mạch phải luôn được bảo vệ khỏi sự phơi nhiễm với nhiễm 

SARSCoV-2, vì kết quả sẽ tồi tệ hơn đối với nhóm bệnh nhân này khi họ nhiễm 

bệnh. Bệnh nhân nên được giáo dục về cách tự bảo vệ mình khỏi sự tiếp xúc từ 

virus và thông tin tốt nhất nên được cung cấp ở định dạng minh họa. Thời gian 

bệnh nhân nằm viện nên ngắn nhất có thể, nhằm giảm thiểu sự phơi nhiễm cho cả 
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chuyên gia y tế và bệnh nhân. Nếu có đủ nguồn lực nên được duy trì hoạt động để 

đối phó với tất cả các trường hợp cấp cứu tim mạch cả cho bệnh nhân mắc và 

không mắc COVID-19. Bất kỳ sự nhập viện được hẹn trước nào cho mục đích 

chẩn đoán hoặc điều trị có thể trì hoãn được thì không nên thực hiện trong quá 

trình bùng phát dịch. Nhân viên nên được giáo dục để tôn trọng các biện pháp 

phòng ngừa lây nhiễm và bệnh viện phòng chờ chuyên dụng nơi có thể đảm bảo 

giãn cách xã hội. Hiện tại, người ta biết rằng bệnh nhân tim mạch bị nhiễm 

COVID-19 có nguy cơ cao hơn kết cục xấu trong thời gian nằm bệnh viện. Đây là 

lý do tại sao bắt buộc phải bảo vệ họ một cách hiệu quả khi tiếp xúc với các đối 

tượng bị nhiễm mà các triệu chứng liên quan đến COVID-19 vẫn không rõ ràng 

hoặc không chuyên biệt. Các thủ thuật chương trình nên tránh trong đại dịch 

COVID-19 vào thời điểm hiện tại để không làm quá tải hệ thống y tế hoặc làm 

tăng nguy cơ lan truyền bệnh. Trong bối cảnh này, để giảm thiểu rủi ro lây truyền 

COVID-19, việc sử dụng chăm sóc y tế từ xa (telemedicine) là rất cần thiết đặc 

biệt đối với nhóm bệnh nhân dễ bị tổn thương như bệnh nhân lớn tuổi. Ngoài ra, 

chăm sóc y tế từ xa mang lại cơ hội cho người bệnh được nhiều chuyên gia và bác 

sĩ chuyên khoa khác nhau tư vấn, do đó cho phép bệnh nhân nhận được phương 

pháp trị liệu toàn diện mà không cần di chuyển từ nhà đến phòng khám ngoại trú 

hoặc đến bệnh viện. Ngoài ra, phục hồi chức năng từ xa (telerehabilitation) (hoặc 

phục hồi chức năng tại nhà với liên lạc qua điện thoại với nhóm phục hồi chức 

năng) là một lựa chọn cho bệnh nhân xuất viện sau một biến cố cấp tính. Cuối 

cùng, việc theo dõi chăm sóc từ xa bệnh nhân suy tim và bệnh nhân đã được cấy 

thiết bị tim mạch (máy tạo nhịp) ngày càng trở nên chuẩn hơn và có thể được xem 

xét áp dụng. Chăm sóc y tế từ xa đã được xem là có liên quan trong việc góp phần 

ngăn chặn sự bùng phát virus trong khi ngăn ngừa sức khỏe bệnh nhân xấu đi vì 

chẩn đoán sai hoặc điều trị sai bệnh tim mạch. Ngoài việc chăm sóc y tế từ xa, 

―chăm sóc tại nhà‖ và ―phòng khám di động‖ (‗home care‘ and ‗mobile clinics‘) 

hiện đang được đề xuất như một cách để ngăn chặn sự di chuyển không cần thiết 

của bệnh nhân tới bệnh viện, với điều kiện y tá và bác sĩ phải mặc PPE thích hợp. 

Giải pháp này có thể ngăn ngừa sự bất ổn lâm sàng của nhiều bệnh tim mạch (ví dụ 

suy tim mạn tính), đảm bảo sự tuân thủ điều trị lâu dài của bệnh nhân và đóng góp 

vào hình thức chăm sóc 'tập trung vào cộng đồng' có thể có lợi hơn so với mô hình 

chăm sóc hoàn toàn 'tập trung vào bệnh nhân', nơi chỉ có bệnh nhân bị nhiễm bệnh, 

nhập viện tiêu thụ hầu hết các nguồn lực sẵn có của hệ thống chăm sóc sức khỏe. 

Khi bệnh nhân tim mạch đến bệnh viện vì lý do chẩn đoán hoặc điều trị, họ phải 

luôn tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang phẫu thuật thực hiện giãn cách xã 

hội và rửa tay thích hợp bằng dung dịch cồn. Những yêu cầu này cần được nhân 

viên bệnh viện nhắc nhở hoặc cung cấp cho bệnh nhân và ngược lại để bảo vệ bệnh 

nhân, nhân viên y tế cần mang khẩu trang phẫu thuật nghiêm túc cùng các biện 
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pháp phòng ngừa lây nhiễm khác khi tiếp xúc người bệnh, tùy thuộc vào tỷ lệ lưu 

hành của COVID19 trong cộng đồng địa phương. 

Một số khía cạnh đặc biệt của đại dịch này có khả năng ảnh hưởng đến việc phân 

độ bệnh nhân tim mạch. Các triệu chứng mới nhiễm COVID-19 như khó thở, đau 

ngực hoặc suy nhược có thể bắt chước các biểu hiện ban đầu của bệnh tim, vì vậy 

cần có sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia và nhiều chuyên khoa khác nhau 

để có thể chẩn đoán chính xác càng sớm càng tốt. Ngoài ra, bệnh nhân COVID-19 

có thể đột ngột xuất hiện các vấn đề tim mạch cấp tính (hội chứng mạch vành cấp 

(HCMVC) hoặc tắc mạch phổi [PE]) và bệnh nhân sẽ đến bệnh viện vì các lý do 

này. Việc xử trí kịp thời cả hai bệnh cùng lúc cũng có thể làm cho kết quả tốt hơn. 

Trong mỗi tổ chức, một lưu đồ chẩn đoán rõ ràng các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm 

COVID-19 rất quan trọng cho việc phân độ. Bệnh nhân dương tính có khả năng 

nhiễm hoặc đã được xác nhận nhiễm COVID-19 nên được xử trí như đã nhiễm 

COVID-19. Đặc biệt những bệnh nhân nặng trong tình trạng tim mạch cấp tính 

(nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, ngừng tim ngoài bệnh viện, nên nhanh chóng 

được tiếp cận điều trị y tế hoặc can thiệp theo các hướng dẫn và khuyến cáo dựa 

trên các bằng chứng hiện tại. Các bệnh nhân này nên được xem là có SARS Cov2 

dương tính, cho đến khi được chứng minh ngược lại. Nhân viên y tế nên mặc dụng 

cụ phòng hộ cá nhân (PPE) đầy đủ. Các khuyến cáo của WHO về các biện pháp 

phòng ngừa do tiếp xúc (mặt nạ phù hợp, kính mắt, áo khoác chống thấm và găng 

tay) cần thiết ngay từ giai đoạn sớm của việc phân độ. Các bác sĩ nên phân độ bệnh 

nhân tim mạch theo mức độ chăm sóc đặc biệt, có nghi ngờ nhiễm COVID-19 hay 

không đồng thời dựa trên các hướng dẫn tại chỗ và các vấn đề đạo đức và nguồn 

lực sẵn có. 

2. CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TIM MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN 

NHIỄM COVID-19 : 

3. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG: 

Đau ngực và khó thở là những triệu chứng thường gặp trên bệnh nhân nhiễm 

COVID-19.Những biểu hiện của hội chứng mạch vành cấp và mạn tính có thể phối 

hợp với các triệu chứng hô hấp.Triệu chứng đau ngực hoặc nặng ngực thường gặp 

ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang tiến triển. Thường không khu trú và có 

thể phối hợp với khó thở do bệnh lý viêm phổi nền. Thiếu oxy máu nặng và nhịp 

tim nhanh có thể gây đau ngực và thay đổi điện tâm đồ làm nghi ngờ thiếu máu cơ 

tim. Khi men tim thay đổi, có thể đây là nhồi máu cơ tim loại 2. Những bệnh nhân 

bị hội chứng mạch vành cấp thường có các triệu chứng điển hình liên quan đến 

thiếu máu cục bộ. Sự hiện diện của nhiễm COVID-19 có thể làm chẩn đoán phân 

biệt trở nên khó khăn hơn, vì khó thở và các triệu chứng hô hấp có thể xuất hiện và 
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trước hoặc làm giảm các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tim.Bệnh nhân COVID-

19 có thể biểu hiện ho, khó thở và ARDS.Khó thở Khó thở (thở nhanh) là một 

trong những triệu chứng điển hình của bệnh nhân COVID19.Trong số 1099 bệnh 

nhân được điều trị nội trú và ngoại trú ở Trung Quốc, 18,7% xuất hiện khó thở. 

Khi mức độ nghiêm trọng của bệnh ngày càng tăng, tỷ lệ khó thở cũng tăng đáng 

kể (31 - 55% bệnh nhân nhập viện và tăng đến 92% bệnh nhân nhập hồi sức tích 

cực). Ho xuất hiện khoảng 59,4 - 81,1% bệnh nhân mắc COVID-19, không phụ 

thuộc mức độ nghiêm trọng của bệnh. Ho khan thường gặp hơn, trong khi ho có 

đàm từ 23,0 - 33,7% bệnh nhân. Hội chứng nguy ngập hô hấp cấp (ARDS). ARDS 

đặc trưng bởi hình ảnh tổn thương hai bên phổi trên hình ảnh phim ngực (ví dụ: 

hình ảnh kính mờ trên CT) và hiện tượng giảm oxy máu không thể giải thích được 

bằng các nguyên nhân khác. Trong số 1099 bệnh nhân nội trú và ngoại trú ở Trung 

Quốc, ARDS xảy ra ở 3,4% bệnh nhân, và tỷ lệ này cao hơn đáng kể (19,6 - 

41,8%) trong những bệnh nhân nhập viện. Thời gian trung bình từ khi phát bệnh 

đến ARDS là 8 - 12,5 ngày. Nguy cơ mắc ARDS tăng hơn ở những bệnh nhân già 

(tuổi ≥ 65), sự hiện diện của bệnh lý đi kèm (tăng huyết áp, đái tháo đường), bệnh 

lý bạch cầu trung tính, giảm bạch cầu lympho, tăng các dấu hiệu xét nghiệm của 

rối loạn chức năng các cơ quan (LDH), viêm nhiễm (CRP) và D-dimer.Tỷ lệ tử 

vong cao trên những bệnh nhân được điều trị ARDS trong bệnh lý COVID-19 (52 

– 53%). 

4. ĐIỆN TÂM ĐỒ  

Những điểm chính .Các tiêu chuẩn chẩn đoán điện tâm đồ tương tự đối với 

những bệnh nhân bị nhiễm SARSCoV-2 và dân số chung cho đến nay không có 

thay đổi điện tâm đồ cụ thể nào được mô tả ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. 

Do đó, chúng tôi giả định rằng mức độ tổn thương cơ tim tối thiểu liên quan 

đến nhiễm COVID-19 không biểu hiện điện tâm đồ đặc trưng ở phần lớn bệnh 

nhân, mặc dù đoạn ST chênh lên trong bệnh viêm cơ tim đã được mô tả. Kết 

quả là, vẫn áp dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán điện tâm đồ tương tự đối với các 

tình trạng tim mạch ở những bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 và dân số 

chung. Người ta biết rất ít về nhiễm COVID-19 và rối loạn nhịp tim. Một báo 

cáo trên 138 bệnh nhân mô tả rối loạn nhịp tim ở 16,7% bệnh nhân và tỷ lệ hiện 

mắc tăng lên 44,4% trong 16 bệnh nhân nhập hồi sức tích cực. Xem rối loạn 

nhịp tim và QT (QTc) dài trong điều trị bệnh nhân COVID-19.Các chất đánh 

dấu sinh học những điểm chính.Tổn thương tế bào cơ tim (được xác định bằng 

cách định lượng nồng độ trroponin T/I của tim), và stress huyết động được xác 

định bằng nồng độ peptide natriuretic loại B (BNP) và peptide natri-type B-

terminal (NT-proBNP) có thể xảy ra ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng như 
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trong các loại viêm phổi khác. Mức độ của những dấu ấn sinh học này tương 

quan với mức độ nghiêm trọng của bệnh và tỷ lệ tử vong.Nồng độ troponin T/I 

và BNP/NT-proBNP nên được làm định lượng. Nói chung, những bệnh nhân 

nhập viện nhiễm COVID-19, nồng độ Troponin T/I và/hoặc BNP/NT-proBNP 

tăng nhẹ có thể là kết quả của bệnh tim trước đó và/hoặc do chấn thương/stress 

tim cấp tính có liên quan đến COVID-19. Trong trường hợp không có triệu 

chứng đau thắt ngực điển hình và/hoặc thay đổi điện tâm đồ do thiếu máu cục 

bộ, bệnh nhân có tăng nhẹ. B-Type Natriuretic Peptide/N-Terminal B-Type 

Natriuretic Peptide BNP/NT-proBNP là dấu ấn sinh học định lượng của stress 

cơ tim và tình trạng suy tim, thường tăng ở những bệnh nhân nhiễm trùng nặng 

và/hoặc bệnh lý hô hấp. Mặc dù kinh nghiệm ở bệnh nhân COVID-19 còn hạn 

chế, nhưng kinh nghiệm từ các bệnh viêm phổi khác có thể được ngoại suy trên 

bệnh nhân nhiễm COVID-19. Là các dấu hiệu định lượng của stress huyết động 

và suy tim, nồng độ BNP/NT-proBNP ở bệnh nhân mắc COVID-19 nên được 

xem là sự kết hợp của sự hiện diện/tăng lên của bệnh lý tim mạch trước đó 

và/hoặc stress huyết động cấp tính liên quan đến COVID19. Ở một mức độ nào 

đó, việc sản xuất BNP/NT-proBNP dường như có liên quan đến mức độ stress 

huyết động của thất phải.D-dimers được tạo ra bởi sự phân cắt các fibrin 

monomer bởi prothrombin và chỉ ra sự hiện diện của tạo thành thrombin hoặc 

phản ánh một phản ứng không đặc hiệu trong giai đoạn cấp tính của bệnh lý 

nhiễm trùng hoặc viêm. D-dimers cũng có thể chỉ ra sự hiện diện của hiện 

tượng đông máu nội mạch lan tỏa liên quan đến sốc. Thật khó để suy đoán rằng 

các dấu hiệu của kích hoạt đông máu hoặc giảm phân giải fibrin có thể góp 

phần gây tổn thương cơ tim cấp, cuối cùng ảnh hưởng đến mao mạch vành. Do 

đó, các dấu hiệu của cầm máu bao gồm thời gian aPTT, thời gian prothrombin 

(PT), các sản phẩm thoái hóa fibrin và D-dimers nên được theo dõi thường quy. 

Mức độ tăng của D-dimers có liên quan đến dự hậu kém. Mặc dù các D-dimer 

có độ đặc hiệu thấp hơn trong chẩn đoán thuyên tắc phổi cấp, 32 - 53% bệnh 

nhân có D-dimer bình thường và phần lớn có D-dimer dưới 1000 ng/ml. Do đó, 

các phương pháp chẩn đoán được khuyến cáo kết hợp đánh giá khả năng mắc 

bệnh và xét nghiệm D-dimer có thể được dùng trong trường hợp nghi ngờ 

thuyên tắc phổi cấp. Đặc biệt, các phương pháp áp dụng đánh giá trước xét 

nghiệm phụ thuộc ngưỡng D-dimer có độ đặc hiệu khá cao. Các cơ chế có thể 

làm tăng chất đánh dấu sinh học Các cơ chế tiềm ẩn gây tổn thương cơ tim ở 

những người bị nhiễm COVID-19 vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Tuy nhiên, phù 

hợp với các bệnh lý nhiễm trùng nặng và/hoặc bệnh lý hô hấp khác, tổn thương 
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cơ tim trực tiếp (―không phải do mạch vành‖) rất có thể là nguyên nhân. Viêm 

cơ tim, sốc nhiễm trùng, nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, thiếu oxy hệ thống, 

hội chứng Takotsubo hoặc NMCT loại 1 được kích hoạt bởi COVID-19,thường 

là nguyên nhân. Tổn thương trực tiếp của cơ tim qua trung gian qua ACE2, cơn 

bão cytokine hoặc thiếu oxy gây ra quá mức canxi nội bào dẫn đến quá trình 

chết theo chương trình (apotosis) của cơ tim được xem như cơ chế thay thế. Khi 

định lượng các dấu ấn sinh học của stress huyết động cơ tim và suy tim, dường 

như áp lực đổ đầy tim và stress thành tim cuối tâm trương là tác nhân chính của 

việc tăng sản xuất BNP/NT-proBNP. Dấu chứng sinh học nào nên làm và làm 

khi nào? Giống như ở những bệnh nhân không bị COVID-19, nên làm xét 

nghiệm troponin T/I khi nào lâm sàng nghi ngờ. Ở những bệnh nhân COVID-

19, các lưu đồ chẩn đoán loại trừ nhanh và/hoặc thu nhận bệnh nhân NMCT 

trên những bệnh nhân bị cảm giác khó chịu ở ngực cấp như lưu đồ 0/1 giờ 

troponin độ nhạy cao (hs-cTn) T/I của ESC có thể dự kiến sẽ cung cấp các đặc 

điểm hiệu quả tương đương trong các phân nhóm như người già và bệnh nhân 

bị rối loạn chức năng thận có nồng độ nền cao hơn: độ an toàn rất cao để loại 

trừ và độ chính xác cao cho quy tắc nhận bệnh, nhưng hiệu quả giảm với tỷ lệ 

cao hơn ở những nhóm bệnh nhân còn lại. Đánh giá chi tiết lâm sàng bao gồm 

các đặc điểm đau ngực, mức độ nghiêm trọng của COVID-19, hs-cTn T/I đo 

sau 3 giờ và hình ảnh (gồm cả siêu âm tim) là yếu tố chính để xác định NMCT 

trong các phân nhóm không đồng nhất. Tương tự, BNP/NT-proBNP nên được 

làm khi lâm sàng nghi ngờ suy tim. Ở những bệnh nhân không bị bệnh nặng, 

điểm cut-off chẩn đoán đối với suy tim duy trì giá trị tiên đoán dương tính cao 

ngay cả khi bệnh nhân bị viêm phổi. Ngược lại, không nên áp dụng điểm cut-

off hiện tại ở những bệnh nhân nguy kịch, vì hầu hết bệnh nhân bị bệnh nghiêm 

trọng đều có sự gia tăng đáng kể về BNP/NTproBNP, rất có thể là do sự hiện 

diện phổ biến của stress huyết động và suy tim trên những bệnh nhân này. Vấn 

đề đang được tranh luận là liệu có nên xét nghiệm troponin T/I như là một dấu 

hiệu tiên lượng ở bệnh nhân mắc COVID-19 hay không.Mối liên quan chặt chẽ 

và nhất quán với tỷ lệ tử vong được ghi nhận trong các báo cáo hiện có của 

bệnh nhân COVID-19 nhập viện, một số bằng chứng cho thấy troponin T/I 

thậm chí là một yếu tố dự đoán độc lập về tỷ lệ tử vong.Mặt khác, tại thời điểm 

này, dựa trên ba tranh luận, chúng tôi xem xét một cách tiếp cận cổ điển là phù 

hợp hơn. Đầu tiên, ngoài troponin T/I, các dấu hiệu lâm sàng thường quy và các 

biến số xét nghiệm có sẵn thường thấy ở bệnh nhân COVID-19 cũng có giá trị 

tiên đoán cao bao gồm tuổi cao hơn, điểm SOFA cao hơn, D-dimers, IL-6 và 
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đếm tế bào lympho. Ít có khả năng troponin T/I tim cung cấp số liệu có giá trị 

cho một mô hình đầy đủ. Thứ hai, gần đây có những can thiệp chẩn đoán và 

điều trị không phù hợp được thực hiện dựa trên nồng độ troponin T/I của tim vì 

mục đích tiên lượng. Thứ ba, tại thời điểm này, những bệnh nhân COVID-19 

cũng như các bệnh viêm phổi hoặc bệnh nhân ARDS khác, không có biện pháp 

can thiệp điều trị cụ thể nào có thể chứng minh được dựa trên việc sử dụng 

troponin T/I như một dấu hiệu tiên lượng. Do đó, hiện tại, xét nghiệm thường 

quy troponin T/I và/hoặc BNP/NT-proBNP ở bệnh nhân COVID-19 đã đưa ra 

bằng chứng rất hạn chế về việc tăng giá trị cho việc ra quyết định lâm sàng và 

không được khuyến khích.  

Chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn: Không thực hiện các phương pháp chẩn 

đoán hình ảnh tim thường quy trên các BN nhiễm/nghi ngờ nhiễm COVID-19. 

Ngăn ngừa lây nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, từ bệnh nhân 

sang các nhân viên hoặc các trang thiết bị trong phòng chẩn đoán hình ảnh. Chỉ 

thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh ở các BN nhiễm/nghi ngờ 

nhiễm COVID-19 nếu việc điều trị có khả năng bị ảnh hưởng bởi các kết quả 

này. Tái đánh giá bằng phương pháp hình ảnh tốt nhất cho BN trên cả hai 

phương diện chẩn đoán và nguy cơ lây nhiễm ra môi trường. Quy trình chẩn 

đoán hình ảnh nên được tiến hành càng nhanh càng tốt.Không thực hiện thường 

quy các phương pháp chẩn đoán hình ảnh chương trình/không khẩn cấp ở các 

BN nhiễm/nghi ngờ nhiễm COVID-19, mà nên trì hoãn cho đến khi bệnh nhân 

hồi phục. 

Chẩn đoán phân biệt: Không để sự hiện diện của nhiễm COVID-19 làm cản trở 

việc chẩn đoán các biến cố tim mạch, bao gồm hội chứng vành cấp. Luôn lưu ý 

đến các tổn thương có liên quan đến bệnh nhiễm COVID-19 để chẩn đoán phân 

biệt. Nên loại trừ các biểu hiện và các biến chứng khác của nhiễm COVID-19 

có đặc điểm tương tự bệnh tim. Trên các bệnh nhân nhiễm COVID-19 có biểu 

hiện lâm sàng tương tự bệnh tim mạch, ba vấn đề chính sau đây cần xem xét:  

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể bị biến cố tim mạch, có thể do bị thúc đẩy 

bởi tình trạng nhiễm trùng hoặc không. Các biến cố này bao gồm hội chứng 

vành cấp (NMCT cấp ST chênh lên hoặc không chênh lên), suy tim cấp, loạn 

nhịp tim, huyết khối thuyên tắc, đột quỵ não, hoặc ngưng tim. Các bệnh lý này 

cần được nhanh chóng chẩn đoán và điều trị, không nên bỏ qua vì sự hiện diện 

của COVID-19. Tổn thương tim liên quan đến nhiễm trùng có thể có biểu hiện 

lâm sàng nghi ngờ biến cố tim cấp và nên được xem xét như là một chẩn đoán 
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phân biệt. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể có triệu chứng tương tự biến cố 

tim mạch, bao gồm đau ngực, khó thở và sốc, thậm chí cả khi không có tổn 

thương tim.  

5.  XỬ TRÍ VÀ ĐIỀU TRỊ: 

5.1. Hội chứng mạch vành cấp ST không chênh lên 

Việc xử trí bệnh nhân HCMV cấp ST không chênh lên nên dựa trên phân tầng 

nguy cơ. Xét nghiệm SARS-CoV - 2 nên được thực hiện càng sớm càng tốt sau lần 

tiếp xúc nhân viên y tế đầu tiên, bất kể chiến lược điều trị thế nào, để nhân viên y 

tế thực hiện các biện pháp bảo vệ và quản lý phù hợp. Bệnh nhân nên được phân 

loại thành 4 nhóm nguy cơ (bao gồm: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ trung 

bình và nguy cơ thấp) và được xử lý theo quản lý theo phân tầng này. Bệnh nhân 

có men tim Troponin tăng nhưng không có dấu hiệu lâm sàng bất ổn (như thay đổi 

điện tâm đồ, tái phát cơn đau) có thể được điều trị bảo tồn. Hình ảnh không xâm 

lấn như chụp CT giúp phân tầng nguy cơ nhanh chóng, tránh phương pháp xâm lấn 

cho phép xuất viện sớm.Đối với những bệnh nhân có nguy cơ cao, chiến lược điều 

trị nội khoa nhằm mục đích ổn định trong khi lập kế hoạch chiến lược điều trị xâm 

lấn sớm (90 kg nên giảm xuống còn một nửa liều ở bệnh nhân ≥75 tuổi). Liều điều 

trị đồng thời thuốc kháng tiểu cầu Aspirin Liều khởi đầu 150-300 mg uống (hoặc 

75-250 mg tiêm TM nếu không thể uống), sau đó dùng liều duy trì 75-100 mg 

/ngày. Clopidogrel Liều nạp 300 mg uống, sau đó là liều duy trì 75 mg/ngày. Ở 

những bệnh nhân ≥ 75 tuổi: liều nạp 75 mg, sau đó là liều duy trì 75 mg / ngày. 

Liều điều trị đồng thời chống đông máu Enoxaparin. 

Hội chứng mạch vành mạn: Nhân viên y tế điều trị cho các BN hội chứng mạch 

vành mạn trong vùng bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19 cần lưu ý các vấn 

đề quan trọng sau:  Bệnh nhân có hội chứng vành mạn thường có nguy cơ bị biến 

cố tim mạch thấp nên có thể trì hoãn chẩn đoán và/hoặc thủ thuật can thiệp trong 

phần lớn các trường hợp. Nên điều trị nội khoa tối ưu và/hoặc tích cực phụ thuộc 

vào tình trạng lâm sàng. Cho phép theo dõi từ xa trên nhóm bệnh nhân nguy cơ cao 

chọn lọc, để tái đánh giá và phát hiện các biến đổi lâm sàng cần nhập viện. Xem 

xét thực hành điều trị nội khoa: Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) được 

nhận thấy là yếu tố nguy cơ của biểu hiện lâm sàng nhiễm SARS-CoV-2 nặng. Vai 

trò của dùng aspirin lâu dài vẫn còn chưa rõ.Tuy nhiên với liều thấp dùng trong hội 

chứng mạch vành mạn, aspirin có hiệu quả chống viêm rất yếu .Vì thế bệnh nhân 

hội chứng vành mạn không cần ngưng aspirin dự phòng thứ phát.Liệu pháp Statin 

cho thấy mối tương quan thay đổi với kết cục có lợi ở các bệnh nhân nhiễm cúm 

hoặc phế cầu.Tuy nhiên, trên các bệnh nhân COVID-19 thỉnh thoảng ghi nhân sự 

xuất hiện của tăng men gan hoặc tiêu cơ vân nặng.Trong những trường hợp này 

cần tạm ngưng statin. 
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 Các phương pháp chẩn đoán không xâm lấn: Các phương pháp chẩn đoán không 

xâm lấn trên bệnh nhân hội chứng vành mạn được điều chỉnh theo các bệnh cảnh 

lâm sàng khác nhau. Ở vùng có tỷ lệ nhiễm SARSCoV-2 cao, việc thực hiện các 

nghiệm pháp không xâm lấn để đánh giá hội chứng vành mạn không triệu chứng 

nên được trì hoãn để các bệnh nhân không phải tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm 

không cần thiết hoặc gây nên quá tải cho hệ thống chăm sóc y tế. Đối với các bệnh 

nhân nghi ngờ bệnh mạch vành có triệu chứng và khả năng dự đoán 5- 15%, các 

phương pháp chẩn đoán hình ảnh chức năng để phát hiện TMCBCT hoặc chụp CT 

mạch vành có cản quang được khuyến cáo là các phương pháp đầu tiên để chẩn 

đoán bệnh mạch vành. Ở các vùng đại dịch Covid-19 với hệ thống y tế bị quá tải 

nghiêm trọng, việc tầm soát bệnh mạch vành thậm chí kể cả có triệu chứng cũng 

nên được trì hoãn trên đại đa số bệnh nhân.Dù vậy, nếu thực sự cần thiết, phụ 

thuộc vào trang thiết bị có sẵn và kinh nghiệm, phương pháp chụp CT có cản 

quang là lựa chọn ưu thế.Tuy nhiên, cần quan tâm đến tình trạng quá tải của phòng 

CT bởi nhu cầu chụp CT phổi trên các BN COVID-19 tăng cao. Hơn nữa tính khả 

thi/ độ chính xác của chụp CT mạch vành cản quang có thể bị giảm đi trên BN 

COVID-19 do thường có nhịp tim nhanh và suy thận nặng. Trong trường hợp, CT 

mạch vành cản quang không thích hợp (như không thể kiểm soát nhịp tim,…) hoặc 

không sẵn có, thì nên trì hoãn thực hiện các nghiệm pháp chẩn đoán không xâm 

lấn. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thay thế không được khuyến khích trong 

giai đoạn bùng nổ đại dịch cấp trừ khi nghi ngờ TMCBCT nặng, nhằm giảm thiểu 

sự tiếp xúc của bệnh nhân với hệ thống y tế (SPECT/PET) hoặc phòng ngừa sự tiếp 

xúc gần giữa BN và nhân viên y tế (siêu âm tim gắng sức). Đối với các bệnh nhân 

hội chứng vành mạn đã xác định, nên tiến hành theo dõi lâm sàng qua hệ thống 

chăm sóc sức khoẻ từ xa (thiết kế một đường dây điện thoại chuyên biệt cho các 

BN). Theo đó, các bác sĩ điều trị có thể hướng dẫn hầu hết bệnh nhân tiếp tục hay 

thay đổi điều trị nội khoa. Khi thăm hỏi bệnh sử lâm sàng, các BS cần khảo sát các 

triệu chứng không ổn định mới khởi phát hoặc tái diễn, từ đó quyết định nhu cầu 

nhập viện và các phương pháp chẩn đoán. Các phương pháp chẩn đoán xâm lấn và 

tái tưới máu: Các BN có triệu chứng với nguy cơ cao bệnh mạch vành thông 

thường được chỉ định chụp ĐMV xâm lấn mà không cần các nghiệm pháp chẩn 

đoán không xâm lấn trước đó. Tuy nhiên, thậm chí trên các BN này, điều trị nội 

khoa nên được cố gắng áp dụng đầu tiên, chỉ chụp ĐMV kèm tái tưới máu tạm thời 

trong các trường hợp lâm sàng không ổn định, đặc biệt là ở các vùng nơi hệ thông 

y tế đang bị quá tải bởi đại dịch COVID19. Tái tưới máu (bằng can thiệp ĐMV qua 

da hoặc phẫu thuật bắc cầu), có thể trì hoãn trên phần lớn BN hội chứng vành mạn. 

Tuy nhiên, ở các bệnh viện có khoa Hồi sức tích cực thiết kế chuyên biệt cho 

COVID hoặc bị quá tải bởi một lượng lớn BN COVID19, việc trì hoãn phẫu thuật 

bắc cầu còn rõ rệt hơn.Ưu tiên để dành giường hồi sức cho các BN COVID-19 cần 

chăm sóc tích cực. Vì vậy, hệ thống y tế có thể sử dụng các BV không nhiễm 
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COVID-19 làm nơi để thực hiện các thủ thuật hoặc phẫu thuật không thể trì hoãn 

trên các BN hội chứng vành mạn chọn lọc. Các BN này cần được loại trừ nhiễm 

SARS-CoV-2 bằng quết mũi họng/ dịch hút khí quản và/hoặc chụp CT trước khi 

nhập viện. Nói cách khác, trên các BN chọn lọc, tái tưới máu phối hợp phẫu thuật 

bắc cầu/ can thiệp ĐMV qua da, thậm chí can thiệp động mạch vành qua da triệt để 

có thể được xem xét bởi Đội Tim dựa trên bệnh cảnh lâm sàng của BN và tình hình 

địa phương. Điều trị Hội chứng vành mạn trong giai đoạn đại dịch COVID -19  

 Khuyến cáo tiếp tục điều trị nội khoa trên các BN hội chứng vành mạn trong giai 

đoạn đại dịch COVID -19. Khuyến cáo theo dõi các BN hội chứng vành mạn qua 

hệ thống chăm sóc sức khoẻ từ xa trong giai đoạn đại dịch COVID -19. Phải trì 

hoãn tái tưới máu các BN hội chứng vành mạn có nguy cơ trung bình-thấp.Xem 

xét trì hoãn thực hiện các phương pháp chẩn đoán không xâm lấn trên BN hội 

chứng vành mạn trong giai đoạn đại dịch COVID -19.Chụp CT mạch vành có cản 

quang là phương pháp chẩn đoán chức năng không xâm lấn ưu thế trong giai đoạn 

đại dịch COVID -19. Xem xét tầm soát nhiễm SARS-CoV-2 bằng quết mũi họng 

và chụp CT trước phẫu thuật tim. Có thể xem xét tái tưới máu các BN hội chứng 

vành mạn nguy cơ cao trong giai đoạn đại dịch COVID -19. Có thể xem xét chọn 

lựa can thiệp động mạch vành qua da thay vì phẫu thuật bắc cầu mạch vành ở các 

BN chọn lọc trong giai đoạn đại dịch COVID -19. Có thể xem xét chọn một bệnh 

viện không nhiễm COVID -19 làm nơi tập trung thực hiện các phẫu thuật tim. Nên 

trì hoãn điều trị xâm lấn hội chứng vành mạn bất cứ khi nào có thể trên các BN 

SARSCoV-2 (+) cho đến khi hồi phục. Các bệnh nhân có triệu chứng nguy cơ cao 

và/hoặc giải phẫu mạch vành và/hoặc vùng TMCBCT rộng theo đánh giá của Đội 

Tim.Để rút ngắn thời gian nằm viện và để dành giường hồi sức tích cực cho các 

BN COVID-19. 

5.2. Suy tim 

Bệnh nhân có bệnh tim mạch có nguy cơ có biểu hiện lâm sàng nặng hơn và nhiều 

biến chứng hơn khi mắc COVID-19. Trong một phân tích gộp bao gồm 6 nghiên 

cứu (n= 1572), tăng huyết áp và bệnh lý mạch máu não/tim xuất hiện trong lần lượt 

17,1% và 16,4% bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 và đưa đến tăng nguy cơ làm 

bệnh COVID-19 trở nên nguy kịch gấp 2 và 3 lần.  

Suy tim cấp: Suy tim cấp có thể là biến chứng trong bệnh cảnh COVID-19, đặc 

biệt là những trường hợp nguy kịch. Cơ chế chính của suy tim cấp trong Covid 19 

có thể là thiếu máu cục bộ cơ tim cấp, nhồi máu hoặc viêm (viêm cơ tim), ARDS, 

suy thận cấp và quá tải thể tích, bệnh cơ tim do stress, bệnh cơ tim do loạn nhịp 

Viêm phổi do COVID-19 có thể làm xấu đi tình trạng huyết động do làm giảm oxy 

máu, mất nước, giảm tưới máu. Biểu hiện lâm sàng, bệnh tim mạch từ trước, các 

dấu hiệu hình ảnh ngực gợi ý suy tim (bóng tim to/tràn dịch màng phổi 2 bên) là 
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rất quan trọng. Tăng có ý nghĩa BNP/NT-ProBNP cũng gợi ý suy tim cấp. Sử dụng 

khôn ngoan đúng chỉ định siêu âm tim tại giường cần xem xét, chú ý tránh lây 

nhiễm giữa bệnh nhân và người thực hiện/phương tiện.  Phác đồ điều trị suy 

timcấp được áp dụng tương tự ở người bệnh có hay không Covid 19. Các số liệu về 

suy tim ở bệnh Covid 19 rất đáng sợ. Trong 1 báo cáo, 23% tất cả bệnh nhân nhập 

viện Covid 19 có suy tim, trong đó tỷ lệ suy tim cao hơn ở những ca tử vong so với 

những ca sống sót (52% và 12%, p< 0,0001). Trong 21 ca nhập ICU vì COVID-19 

nguy kịch, 7 (33,3%) ca xuất hiện bệnh cơ tim dãn nỡ với đặc điểm chức năng tâm 

thu thất trái giảm toàn bộ, lâm sàng sốc tim, tăng nồng độ CK và Troponin I, giảm 

oxy máu, mà không có tiền sử rối loạn chức năng tâm thu thất trái. Một phân tích 

tìm nguyên nhân của các ca tử vong vì COVID-19 (150 nhập viện/68 tử vong) phát 

hiện tổn thương cơ tim/suy tim và kết hợp suy hô hấp/ thương cơ tim/suy tim là 

nguyên nhân lần lượt của 7% và 33% các ca tử vong. Có vài cơ chế, có thể cùng 

lúc trong bệnh COVID-19, gây suy tim cấp: 1. Tổn thương cơ tim cấp (định nghĩa 

là hs-cTn I huyết thanh tăng > bách phân vị 99th của giới hạn trên, hoặc có bất 

thường mới xuất hiện trên ECG/siêu âm tim) xảy ra trong 8% bệnh nhân COVID-

19. Có thể do thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ tim hay viêm. Ở bệnh nhân nhiễm 

trùng nặng, bằng chứng tổn thương cơ tim xảy ra trong 22,2% đến 31%. Một tổng 

kết gộp của 4 nghiên cứu (n=341) chứng tỏ bệnh nhân nhiễm trùng nặng có tăng 

hs-cTn I có ý nghĩa lúc nhập viện (trung bình 25,6 ng/L) so với bệnh không nhiễm 

trùng nặng. Hơn nữa, ở bệnh tử vong thì mức troponin luôn ở mức cao trong suốt 

giai đoạn bệnh và tăng thêm ở giai đoạn nguy kịch. Bệnh sử suy tim cũng được ghi 

nhận thường xuyên hơn ở bệnh nhân có tổn thương cơ tim cấp so với nhóm không 

tổn thương (14,6% so 1,5%). Tổn thương cơ tim cấp cũng thường kết hợp với tăng 

NT-proBNP có ý nghĩa (trung bình 1689 pg/mL). ARDS, giảm oxy máu, tổn 

thương thận cấp, quá tải thể tích, bệnh cơ tim do stress và cơn bão cytokine, các 

đặc điểm của nhiễm trùng nặng và suy đa cơ quan, có thể góp phần vào suy tim 

cấp hoặc đợt mất bù cấp của suy tim mạn.  

5.3. Loạn nhịp tái phát hoặc kéo dài đƣa đến suy chức năng tim. 

Loạn nhịp được mô tả trong 16,7% bệnh nhân nhập viện vì Covid 19 và 44,4% ở 

bệnh nhân phải vào ICU. Các kinh nghiệm còn hạn chế chỉ ra rằng SARS-COVI-2 

có thể làm viêm cơ tim bùng phát. Viêm cơ tim cần được nghi ngờ ở COVID-19 

khi bệnh nhân có đau ngực khởi phát cấp, thay đổi ST-T, loạn nhịp tim và huyết 

động không ổn định. Thêm vào đó, thất trái dãn, giảm co bóp toàn bộ/hoặc nhiều 

vùng thất trái kết hợp tăng có ý nghĩa Troponin và BNP/NT-ProBNP, và không 

kèm tổn thương ý nghĩa ĐMV. Nghi viêm cơ tim được đặt ra ở bệnh nhân COVID-

19 khi có suy tim cấp/sốc tim mà không có tiền sử bệnh tim mạch trước đó. Chụp 

CT ĐMV nên là cách tiếp cận ưu tiên để loại trừ bệnh ĐMV phối hợp. MRI tim 

(nếu có) nên dùng để đánh giá chẩn đoán sâu thêm. Sinh thiết nội mạc cơ tim 
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không nên dùng khi bệnh nhân COVID-19 nghi viêm cơ tim. Không có khuyến 

cáo rõ ràng nào về điều trị viêm cơ tim kết hợp SARS-COV-2. Tần suất mới mắc, 

cơ chế nền, yếu tố nguy cơ của viêm cơ tim kết hợp SARS-COV-2 hiện tại còn 

chưa rõ. Gần đây, lượng virus cao được tìm thấy ở 4 bệnh nhân sau đó bị viêm cơ 

tim bùng phát. Một trường hợp được công bố là bệnh nhân nam 38 tuổi nhập viện 

vì đau ngực và tụt huyết áp, viêm phổi 2 bên, tràn dịch màng phổi và ST chênh lên, 

nhưng có CT mạch vành bình thường. Siêu âm có dãn và giảm rõ chức năng tâm 

thu thất trái, tràn dịch quanh tim dày 2mm. Troponin I và BNP tăng đáng kể. Bệnh 

nhân hồi phục sau khi điều trị kháng viêm bằng liều cao glucocorticoids tiêm mạch 

và immunoglobulin cùng các biện pháp trị liệu khác. 

Suy tim mạn: Nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn ở người suy tim mạn có thể do 

tuổi cao và các bệnh lý phối hợp. Ở bệnh nhân suy tim nghi mắc COVID-19, đánh 

giá lâm sàng thường quy, đo nhiệt độ bằng thiế bị không tiếp xúc, ECG (loạn nhịp, 

thiếu máu cục bộ cơ tim, viêm cơ tim), XQ tim phổi (bóng tim to, viêm phổi 

COVID-19), xét nghiệm (tăng VS, CRP, fibrinogen, giảm lympho máu) có thể 

cung cấp dấu chứng giúp chẩn đoán.Siêu âm qua thành ngực, CT ngực có thể dùng 

để đánh giá thêm nữa. Cần chú ý tránh gây lây nhiễm cho nhân viên y tế và trang 

thiết bị. Bệnh nhân suy tim mạn cần tuân thủ các hướng dẫn bảo vệ tránh bị nhiễm. 

Bệnh nhân suy tim mạn ổn cần hạn chế tái khám ở bệnh viện. Điều trị thuốc theo 

hướng dẫn (bao gồm ức chế beta, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, 

Sacubitril/Valsartan, thuốc kháng aldosterone) nên được tiếp tục bất kể có nhiễm 

COVID-19 hay không. Chăm sóc y tế từ xa nên được xem xét bất kể khi nào có 

thể, để cho lời khuyên và theo dõi bệnh nhân suy tim ổn. Điều trị suy tim mạn 

SARS-COV-2 sử dụng men ACE2 để xâm nhập vào tế bào và một số dữ liệu 

chứng tỏ Ức chế men chuyển và ức chế thụ thể có khả năng điều hoà ngược ACE2, 

vì vậy theo giả thuyết sẽ làm tăng nhạy với nhiễm trùng. Gần đây, một báo cáo 

hàng loạt ca 12 trường hợp nhiễm SARS-COV-2 có ARDS chứng tỏ nồng độ 

Angiotensin II trong huyết thanh tăng cao và tuyến tính với tải lượng virus cũng 

như tổn thương phổi. Điều này gợi ý điều trị với thuốc ƯC thụ thể có thể giúp ngăn 

chặn tổn thương phổi do Ang II. Để rõ hơn, cần nhiều nghiên cứu hơn nữa giải 

quyết các tranh cãi xung quanh vai trò của ƯC men chuyển/thụ thể trong bệnh 

COVID 19. Hiện tại, không có bằng chứng lâm sàng nào là có liên kết giữa điều trị 

ức chế men chuyển/thụ thể làm dễ nhiễm trùng, ngưng dùng các thuốc này có thể 

làm tăng nguy cơ suy tim nặng hơn. Các dữ liệu hiện tại không khuyến khích 

ngưng thuốc ƯCMC/ƯCTT, vì vậy có thể khuyến cáo bệnh nhân suy tim tiếp tục 

điều trị theo hướng dẫn (bao gồm ức chế beta, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, 

Sacubitril/Valsartan, thuốc kháng aldosterone) bất kể có Covid 19 hay không. 

Bệnh nhân COVID 19 có thể có hạ huyết áp do mất nước và suy tuần hoàn, vì vậy 

việc điều chỉnh liều thuốc cần xem xét.  
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH 

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID – 19 

 

1. ĐỊNH NGHĨA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là bệnh hô hấp phổ biến có thể phòng 

và điều trị được. Bệnh đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp dai dẳng và giới hạn 

luồng khí, là hậu quả của những bất thường của đường thở và/hoặc phế nang 

thường do phơi nhiễm với các phân tử hoặc khí độc hại, trong đó khói thuốc lá, 

thuốc lào là yếu tố nguy cơ chính, ô nhiễm không khí và khói chất đốt cũng là yếu 

tố nguy cơ quan trọng gây BPTNMT. 

Hiện nay chưa có hướng dẫn mới của Bộ Y Tế Việt Nam cho chẩn đoán và điều trị 

BPTNMT ở người hậu nhiễm Covid-19. Chúng ta vẫn áp dụng theo Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị BPTNMT của Bộ Y Tế 2018 (bản cập nhật). 

2. CHẨN ĐOÁN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

2.1. Chẩn đoán định hƣớng áp dụng tại tuyến chƣa đƣợc trang bị máy 

đo chức năng thông khí (CNTK). 

Khai thác kỹ tiền sử tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ gây bệnh, thăm khám lâm 

sàng để tìm các dấu hiệu định hướng chẩn đoán: 

 Bệnh hay gặp ở nam giới trên 40 tuổi. 

 Tiền sử: hút thuốc lá, thuốc lào (bao gồm cả hút thuốc chủ động và thụ 

động). Ô nhiễm môi trường trong và ngoài nhà: khói bếp, khói, chất đốt, bụi 

nghề nghiệp (bụi hữu cơ, vô cơ), hơi, khí độc. Nhiễm khuẩn hô hấp tái diễn, 

lao phổi... Tăng tính phản ứng đường thở (hen phế quản hoặc viêm phế quản 

co thắt). 

 Ho, khạc đờm kéo dài không do các bệnh phổi khác như lao phổi, giãn phế 

quản...: là triệu chứng thường gặp. Lúc đầu có thể chỉ có ho ngắt quãng, sau 

đó ho dai dẳng hoặc ho hàng ngày (ho kéo dài ít nhất 3 tháng trong 1 năm và 

trong 2 năm liên tiếp), ho khan hoặc ho có đờm, thường khạc đờm về buổi 

sáng. Ho đờm mủ là một trong các dấu hiệu của đợt cấp do bội nhiễm. 

 Khó thở: tiến triển nặng dần theo thời gian, lúc đầu chỉ có khó thở khi gắng 

sức, sau đó khó thở cả khi nghỉ ngơi và khó thở liên tục. Bệnh nhân ―phải 

gắng sức để thở‖, ―khó thở, nặng ngực‖, ―cảm giác thiếu không khí, hụt hơi‖ 
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hoặc ―thở hổn hển‖, thở khò khè. Khó thở tăng lên khi gắng sức hoặc nhiễm 

trùng đường hô hấp. 

 Các triệu chứng ho khạc đờm, khó thở dai dẳng và tiến triển nặng dần theo 

thời gian. 

Khám lâm sàng: 

 Giai đoạn sớm của bệnh khám phổi có thể bình thường. Cần đo chức năng 

thông khí ở những đối tượng có yếu tố nguy cơ và có triệu chứng cơ năng 

gợi ý (ngay cả khi thăm khám bình thường) để chẩn đoán sớm BPTNMT. 

Nếu bệnh nhân có khí phế thũng có thể thấy lồng ngực hình thùng, gõ vang, 

rì rào phế nang giảm. 

 Giai đoạn nặng hơn khám phổi thấy rì rào phế nang giảm, có thể có ran rít, 

ran ngáy, ran ẩm, ran nổ. 

 Giai đoạn muộn có thể thấy những biểu hiện của suy hô hấp mạn tính: tím 

môi, tím đầu chi, thở nhanh, co kéo cơ hô hấp phụ, biểu hiện của suy tim 

phải (tĩnh mạch cổ nổi, phù 2 chân, gan to, phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương 

tính). 

Khi phát hiện bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngờ BPTNMT như trên cần 

chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế có đủ điều kiện (tuyến huyện, tuyến tỉnh hoặc 

tuyến trung ương…) để làm thêm các thăm dò chẩn đoán: đo chức năng thông khí, 

chụp X-quang phổi, điện tim... nhằm chẩn đoán xác định và loại trừ những nguyên 

nhân khác có triệu chứng lâm sàng giống BPTNMT. 

Bảng câu hỏi tầm soát BPTNMT theo GOLD 

 Câu hỏi Chọn trả lời 

1 Ông/bà có ho vài lần trong ngày ở hầu hết các ngày. Có  Không 

2 Ông/bà có khạc đờm ở hầu hết các ngày. Có Không 

3 Ông/bà có dễ bị khó thở hơn những người cùng tuổi. Có Không 

4 Ông/bà có trên 40 tuổi. Có Không 

5 Ông/bà vẫn còn hút thuốc lá hoặc đã từng hút thuốc lá. Có Không 

Nếu bạn trả lời có từ 3 câu trở lên. Hãy đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và 

điều trị kịp thời. 
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2.2. Chẩn đoán xác định áp dụng cho cơ sở y tế đã đƣợc trang bị máy đo 

CNTK 

Những bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, có các dấu hiệu lâm 

sàng nghi ngờ mắc BPTNMT như đã mô tả ở trên cần được làm các xét nghiệm 

sau: 

 Đo chức năng thông khí phổi: kết qủa đo CNTK phổi là tiêu chuẩn vàng để 

chẩn đoán xác định và đánh giá mức độ tắc nghẽn đường thở của bệnh nhân 

BPTNMT. 

 Một số điểm cần lƣu ý:  

- Cần trang bị máy đo CNTK đảm bảo đủ tiêu chuẩn và phải được định 

chuẩn hằng ngày. 

- Kỹ thuật viên cần được đào tạo về đo CNTK và biết cách làm test hồi 

phục phế quản. 

- Bệnh nhân cần phải ngừng thuốc giãn phế quản trước khi đo chức năng hô 

hấp ít nhất từ 4-6 giờ (đối với SABA, SAMA) hoặc 12-24 giờ đối với 

LABA, LAMA.  

 Nhận định kết quả:  

- Chẩn đoán xác định khi: rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục 

hoàn toàn sau test hồi phục phế quản: chỉ số FEV1/FVC < 70% sau test 

hồi phục phế quản HPPQ. 

- Thông thường bệnh nhân BPTNMT sẽ có kết quả test HPPQ âm tính (chỉ 

số FEV1 tăng < 12% và < 200ml sau test hồi phục phế quản).  

- Nếu bệnh nhân thuộc kiểu hình chồng lấp hen và BPTNMT có thể có test 

HPPQ dương tính (chỉ số FEV1 tăng ≥ 12% và ≥ 200ml sau test HPPQ) 

hoặc dương tính mạnh (FEV1 tăng ≥ 15% và ≥ 400ml). 

- Dựa vào chỉ số FEV1 giúp đánh giá mức độ tắc nghẽn đường thở. 

 X-quang phổi: 

- BPTNMT ở giai đoạn sớm hoặc không có khí phế thũng, hình ảnh X-

quang phổi có thể bình thường. 

- Giai đoạn muộn có hội chứng phế quản hoặc hình ảnh khí phế thũng: 

trường phổi 2 bên quá sáng, cơ hoành hạ thấp, có thể thấy cơ hoành hình 

bậc thang, khoang liên sườn giãn rộng, các bóng, kén khí hoặc có thể thấy 

nhánh động mạch thùy dưới phổi phải có đường kính > 16mm. 

- X-quang phổi giúp phát hiện một số bệnh phổi đồng mắc hoặc biến chứng 

của BPTNMT như: u phổi, giãn phế quản, lao phổi, xơ phổi... tràn khí 

màng phổi, suy tim, bất thường khung xương lồng ngực, cột sống... 

 CT ngực lớp mỏng 1mm độ phân giải cao (HRCT):  
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- Giúp phát hiện tình trạng giãn phế nang, bóng kén khí, phát hiện sớm ung 

thư phổi, giãn phế quản… đồng mắc với BPTNMT. 

- Đánh giá bệnh nhân trước khi chỉ định can thiệp giảm thể tích phổi bằng 

phẫu thuật hoặc đặt van phế quản một chiều và trước khi ghép phổi. 

 Điện tâm đồ: ở giai đoạn muộn có thể thấy các dấu hiệu của tăng áp động 

mạch phổi và suy tim phải: sóng P cao (> 2,5mm) nhọn đối xứng (P phế), 

trục phải (> 1100), dày thất phải (R/S ở V6 < 1). 

 Siêu âm tim để phát hiện tăng áp lực động mạch phổi, suy tim phải giúp cho 

chẩn đoán sớm tâm phế mạn. 

 Đo độ bão hòa oxy qua da (SpO2) và khí máu động mạch: đánh giá mức 

độ suy hô hấp, hỗ trợ cho quyết định điều trị oxy hoặc thở máy. Đo SpO2 và 

xét nghiệm khí máu động mạch được chỉ định ở tất cả các bệnh nhân có dấu 

hiệu suy hô hấp hoặc suy tim phải.  

 Đo thể tích khí cặn, dung tích toàn phổi (thể tích ký thân, pha loãng 

Helium, rửa Nitrogen…) chỉ định khi: bệnh nhân có tình trạng khí phế thũng 

nặng giúp lựa chọn phương pháp điều trị và đánh giá hiệu quả điều trị. 

 Đo khuếch tán khí (DLCO) bằng đo thể tích ký thân, pha loãng khí 

Helium… nếu bệnh nhân có triệu chứng nặng hơn mức độ tắc nghẽn khi đo 

bằng CNTK. 

 Đo thể tích ký thân cần được chỉ định trong những trường hợp nghi ngờ rối 

loạn thông khí tắc nghẽn nhưng không phát hiện được bằng đo CNTK hoặc 

khi nghi ngờ rối loạn thông khí hỗn hợp. 

2.3. Chẩn đoán phân biệt 

 Lao phổi: gặp ở mọi lứa tuổi, ho kéo dài, khạc đờm hoặc có thể ho máu, sốt 

kéo dài, gầy sút cân... X-quang phổi: tổn thương thâm nhiễm hoặc dạng 

hang, thường ở đỉnh phổi. Xét nghiệm đờm, dịch phế quản: thấy hình ảnh 

trực khuẩn kháng cồn, kháng toan, hoặc thấy trực khuẩn lao khi nuôi cấy 

trên môi trường lỏng MGIT Bactec. 

 Giãn phế quản: ho khạc đờm kéo dài, đờm đục hoặc đờm mủ nhiều, nghe 

phổi có ran nổ, ran ẩm. Chụp cắt lớp vi tính ngực lớp mỏng 1mm, độ phân 

giải cao: thấy hình ảnh giãn phế quản. 

 Suy tim xung huyết: tiền sử THA, bệnh lý van tim; xquang phổi: bóng tim to 

có thể có dấu hiệu phù phổi, đo chức năng thông khí: rối loạn thông khí hạn 

chế, không có tắc nghẽn. 

 Viêm toàn tiểu phế quản (hội chứng xoang phế quản): gặp ở cả 2 giới, hầu 

hết nam giới không hút thuốc, có viêm mũi xoang mạn tính. X-quang phổi 

và chụp cắt lớp vi tính lớp mỏng độ phân giải cao cho thấy những nốt sáng 

nhỏ trung tâm tiểu thùy lan tỏa và ứ khí. 
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 Hen phế quản 

Hen phế quản BPTNMT 

Thường bắt đầu khi còn nhỏ. Xuất hiện thường ở người > 40 

tuổi. 

Các triệu chứng biến đổi từng 

ngày 

Các triệu chứng tiến triển nặng 

dần. 

Tiền sử dị ứng thời tiết, dị ứng 

thức ăn, viêm khớp, và/hoặc 

eczema, chàm. Gia đình có người 

cùng huyết thống mắc hen. 

Tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào 

nhiều năm. 

Các triệu chứng ho, khó thở 

thường xuất hiện vào ban 

đêm/sáng sớm. 

Khó thở lúc đầu khi gắng sức sau 

khó thở liên tục. 

Khám ngoài cơn hen có thể hoàn 

toàn bình thường. 

Luôn có triệu chứng khi khám 

phổi. 

Giới hạn luồng khí dao động: 

FEV1 dao động trong khoảng 

20% và 200ml hoặc hồi phục 

hoàn toàn: FEV1/FVC ≥ 70% sau 

test hồi phục phế quản. 

Rối loạn thông khí tắc nghẽn 

không phục hồi hoàn toàn: 

FEV1/FVC < 70% sau test hồi 

phục phế quản. 

Hiếm khi có biến chứng tâm phế 

mạn hoặc suy hô hấp mạn. 

Biến chứng tâm phế mạn hoặc suy 

hô hấp mạn tính thường xảy ra ở 

giai đoạn cuối. 

3. ĐÁNH GIÁ BPTNMT 

Mục tiêu của đánh giá BPTNMT để xác định mức độ hạn chế của luồng khí thở, 

ảnh hưởng của bệnh đến tình trạng sức khỏe của người bệnh và nguy cơ các biến 

cố trong tương lai giúp điều trị bệnh hiệu quả hơn. 

3.1. Đánh giá mức độ tắc nghẽn đƣờng thở 
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Giai đoạn GOLD Giá trị FEV1 sau test hồi phục phế quản 

Giai đoạn 1 FEV1 ≥ 80% trị số lý thuyết 

Giai đoạn 2 50% ≤ FEV1 < 80% trị số lý thuyết 

Giai đoạn 3 30% ≤ FEV1< 50% trị số lý thuyết 

Giai đoạn 4 FEV1 < 30% trị số lý thuyết 

3.2. Đánh giá triệu chứng và ảnh hƣởng của bệnh 

Công cụ để đánh giá triệu chứng và sự ảnh hưởng của bệnh lên tình trạng sức khỏe 

của người bệnh:  

 Bộ câu hỏi sửa đổi của Hội đồng nghiên cứu y khoa Anh (mMRC) (phụ lục 

1): gồm 5 câu hỏi với điểm cao nhất là 4, điểm càng cao thì mức độ khó thở 

càng nhiều. mMRC < 2 được định nghĩa là ít triệu chứng, mMRC ≥ 2 được 

định nghĩa là nhiều triệu chứng. 

Bảng điểm đánh giá khó thở mMRC Điểm 

Khó thở khi gắng sức mạnh 0 

Khó thở khi đi vội trên đường bằng hay đi lên dốc nhẹ 1 

Đi bộ chậm hơn người cùng tuổi vì khó thở hoặc phải dừng lại 

để thở khi đi cùng tốc độ với người cùng tuổi trên đường bằng 

2 

Phải dừng lại để thở khi đi bộ khoảng 100m hay vài phút trên 

đường bằng 

3 

Khó thở nhiều đến nỗi không thể ra khỏi nhà hoặc khó thở ngay 

cả khi thay quần áo 

4 

 Bộ câu hỏi CAT (phụ lục 2) gồm 8 câu hỏi, tổng điểm 40, điểm càng cao thì 

ảnh hưởng của bệnh tới tình trạng sức khỏe của bệnh nhân càng lớn. CAT < 

10 được định nghĩa ít triệu chứng, ít ảnh hưởng, CAT ≥ 10 được định nghĩa 

ảnh hưởng của bệnh nhiều. 
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3.3. Đánh giá nguy cơ đợt cấp 

Dựa vào tiền sử đợt cấp trong năm trước (số đợt cấp và mức độ nặng của đợt cấp). 

Số đợt cấp/năm: 0-1 (đợt cấp nhẹ không phải nhập viện, không sử dụng kháng sinh 

và/hoặc corticosteroid) được định nghĩa là nguy cơ thấp. Số đợt cấp ≥ 2 hoặc có từ 

1 đợt cấp nặng phải nhập viện hoặc đợt cấp mức độ trung bình phải sử dụng kháng 

sinh và/hoặc corticosteroid được định nghĩa là nguy cơ cao. 

3.4. Đánh giá bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính theo nhóm ABCD 

 BPTNMT nhóm A - Nguy cơ thấp, ít triệu chứng: có 0 - 1 đợt cấp trong 

vòng 12 tháng qua (đợt cấp không nhập viện và không phải sử dụng kháng 

sinh, corticosteroid) và mMRC 0 - 1 hoặc CAT < 10. 

 BPTNMT nhóm B - Nguy cơ thấp, nhiều triệu chứng: có 0 - 1 đợt cấp trong 

vòng 12 tháng qua (đợt cấp không nhập viện, không phải sử dụng kháng 

sinh, corticosteroid) và mMRC ≥ 2 hoặc điểm CAT ≥ 10. 
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 BPTNMT nhóm C - Nguy cơ cao, ít triệu chứng: có ≥ 2 đợt cấp trong vòng 

12 tháng qua (hoặc 1 đợt cấp nặng phải nhập viện hoặc phải đặt nội khí 

quản) và mMRC 0 - 1 hoặc điểm CAT <10. 

 BPTNMT nhóm D - Nguy cơ cao, nhiều triệu chứng: có ≥ 2 đợt cấp trong 

vòng 12 tháng qua hoặc 1 đợt cấp phải nhập viện và mMRC ≥ 2 hoặc điểm 

CAT ≥ 10. 

Chẩn đoán: BPTNMT GOLD 1, 2, 3, 4; nhóm A, B, C, D 

4.   ĐIỀU TRỊ  

4.1. Điều trị không dùng thuốc 

4.1.1.  Ngừng tiếp xúc với yếu tố nguy cơ 

Ngừng tiếp xúc với khói thuốc lá, thuốc lào, bụi, khói bếp rơm, củi, than, khí độc... 

4.1.2. Cai nghiện thuốc lá, thuốc lào 

Cai thuốc là biện pháp rất quan trọng ngăn chặn BPTNMT tiến triển nặng lên. 

Trong cai thuốc, việc tư vấn cho người bệnh đóng vai trò then chốt, các thuốc hỗ 

trợ cai giúp người bệnh cai thuốc dễ dàng hơn. 

4.1.2.1. Chiến lược tư vấn người bệnh cai thuốc lá 

 Tìm hiểu lý do cản trở người bệnh cai thuốc lá: sợ cai thuốc thất bại, hội 

chứng cai gây khó chịu, mất đi niềm vui hút thuốc, căng thẳng,... 

 Sử dụng lời khuyên 5A: 

- Ask - Hỏi: xem tình trạng hút thuốc của người bệnh để có kế hoạch phù 

hợp. 

- Advise - Khuyên: đưa ra lời khuyên phù hợp và đủ sức thuyết phục người 

bệnh bỏ hút thuốc. 

- Assess - Đánh giá: xác định nhu cầu cai thuốc thực sự của người bệnh. 

- Assist - Hỗ trợ: giúp người bệnh xây dựng kế hoạch cai thuốc, tư vấn, hỗ 

trợ và chỉ định thuốc hỗ trợ cai nghiện thuốc lá nếu cần. 

- Arrange - Sắp xếp: có kế hoạch theo dõi, hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp để 

người bệnh cai được thuốc và tránh tái nghiện. 

4.1.2.2. Thuốc hỗ trợ cai thuốc lá 
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Việc dùng thuốc hỗ trợ cai thuốc lá giúp giảm nhẹ hội chứng cai thuốc và làm tăng 

tỷ lệ cai thuốc thành công. Các thuốc có thể chỉ định: nicotine thay thế, bupropion, 

varenicline. 

4.1.3. Tiêm vắc xin phòng nhiễm trùng đường hô hấp 

 Nhiễm trùng đường hô hấp (cúm và viêm phổi...) là một trong các yếu tố 

nguy cơ gây đợt cấp BPTNMT. Việc tiêm phòng vắc xin có thể làm giảm 

các đợt cấp nặng và giảm tỷ lệ tử vong. 

 Tiêm phòng vắc xin cúm vào đầu mùa thu và tiêm nhắc lại hàng năm cho 

các đối tượng mắc BPTNMT. 

 Tiêm phòng vắc xin phế cầu mỗi 5 năm 1 lần và được khuyến cáo ở bệnh 

nhân mắc BPTNMT giai đoạn ổn định. 

4.1.4. Phục hồi chức năng hô hấp: Tập vật lý trị liệu hô hấp. 

4.1.5. Các điều trị khác 

 Vệ sinh mũi họng thường xuyên. 

 Giữ ấm cổ ngực về mùa lạnh. 

 Phát hiện sớm và điều trị kịp thời các nhiễm trùng tai mũi họng, răng hàm 

mặt. 

 Phát hiện và điều trị các bệnh đồng mắc. 

4.2. Điều trị dùng thuốc 

 Thuốc giãn phế quản được coi là nền tảng trong điều trị BPTNMT. Ưu tiên 

các loại thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, dùng đường phun hít hoặc khí 

dung.  

 Liều lượng và đường dùng của các thuốc này tùy thuộc vào mức độ và giai 

đoạn bệnh (tham khảo phụ lục thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính). 
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Bệnh nhân nhóm A 

 Thuốc giãn phế quản được sử dụng khi cần thiết, thuốc giúp cải thiện triệu 

chứng khó thở.  

 Có thể lựa chọn nhóm thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn hoặc tác dụng dài. 

 Tuỳ theo đáp ứng điều trị và mức độ cải thiện triệu chứng của bệnh nhân mà 

sẽ tiếp tục phác đồ điều trị hoặc đổi sang nhóm thuốc giãn phế quản khác. 

Bệnh nhân nhóm B 

 Lựa chọn điều trị tối ưu là thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Với bệnh 

nhân nhóm B, có thể lựa chọn khởi đầu điều trị với LABA hoặc LAMA. 

Không có bằng chứng để khuyến cáo sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng 

kéo dài nhóm nào giúp giảm triệu chứng tốt hơn nhóm nào. Lựa chọn thuốc 

tuỳ thuộc vào sự dung nạp và cải thiện triệu chứng của bệnh nhân. 
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 Đối với bệnh nhân vẫn còn khó thở dai dẳng khi dùng LABA hoặc LAMA 

đơn trị liệu, khuyến cáo sử dụng phối hợp hai nhóm thuốc giãn phế quản 

LABA/LAMA. 

 Đối với bệnh nhân khó thở nhiều, có thể cân nhắc điều trị khởi đầu ngay 

bằng phác đồ phối hợp hai thuốc giãn phế quản LABA/LAMA. 

 Nếu phối hợp hai nhóm thuốc giãn phế quản LABA/LAMA mà không cải 

thiện triệu chứng, có thể cân nhắc hạ bậc điều trị với một thuốc giãn phế 

quản tác dụng dài. 

 Bệnh nhân nhóm B thường có bệnh đồng mắc kèm theo, có nhiều triệu 

chứng, khó tiên lượng cần được đánh giá và điều trị toàn diện bệnh đồng 

mắc. 

Bệnh nhân nhóm C 

 Khởi đầu điều trị bằng một loại thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài.  

 Kết quả hai nghiên cứu so sánh đối đầu cho thấy LAMA có hiệu quả hơn 

LABA trong phòng ngừa đợt cấp, do đó khuyến cáo nên bắt đầu điều trị với 

LAMA. 

 Bệnh nhân tiếp tục có đợt cấp có thể dùng LAMA/LABA hoặc LABA/ICS 

nhưng do ICS làm tăng nguy cơ xuất hiện viêm phổi ở một số bệnh nhân cho 

nên LABA/LAMA là lựa chọn ưu tiên. 

 LABA/ICS có thể lựa chọn khi BN có tiền sử và/hoặc gợi ý chẩn đoán 

chồng lấp hen và BPTNMT hoặc tăng bạch cầu ái toan trong máu. 

Bệnh nhân nhóm D 

 Khởi đầu điều trị bằng phác đồ LABA/LAMA. 

 Kết quả các nghiên cứu trên bệnh nhân cho thấy điều trị phác đồ 

LABA/LAMA kết hợp cho hiệu quả vượt trội so với đơn trị liệu.  

 Nếu dùng phác đồ một thuốc giãn phế quản thì LAMA ưu thế hơn so với 

LABA trong phòng ngừa đợt cấp. 

 LABA/LAMA ưu thế hơn LABA/ICS trong việc phòng ngừa đợt cấp và cải 

thiện triệu chứng cho bệnh nhân BPTNMT nhóm D. 

 Bệnh nhân nhóm D có nguy cơ cao mắc viêm phổi khi được điềtrị bằng ICS. 

 Một số bệnh nhân có thể khởi đầu điều trị bằng LABA/ICS nếu bệnh nhân 

có tiền sử và/hoặc gợi ý chẩn đoán chồng lấp hen và BPTNMT hoặc tăng 

bạch cầu ái toan trong máu. 

 Nếu bệnh nhân vẫn xuất hiện đợt cấp mặc dù đã được điều trị bằng phác đồ 

LABA/LAMA, có thể áp dụng một trong hai phác đồ thay thế: 
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- Nâng bậc với phác đồ LABA/LAMA/ICS dựa trên nghiên cứu được tiến 

hành so sánh hiệu quả của LABA/LAMA so với LABA/LAMA/ICS trong 

phòng ngừa đợt cấp.  

- Chuyển sang phác đồ LABA/ICS. Tuy nhiên, không có bằng chứng về 

việc chuyển phác đồ LABA/LAMA sang LABA/ICS cho kết quả phòng 

ngừa đợt cấp tốt hơn. Nếu điều trị LABA/ICS không cải thiện đợt 

cấp/triệu chứng, có thể thêm nhóm LAMA. 

 Nếu bệnh nhân được điều trị với LABA/LAMA/ICS vẫn còn xuất hiện các 

đợt cấp những lựa chọn sau đây có thể xem xét: 

- Thêm nhóm roflumilast. Phác đồ này có thể xem xét chỉ định ở bệnh nhân 

với FEV1< 50% dự đoán và viêm phế quản mạn tính, đặc biệt là nếu họ 

đã có tiền sử ít nhất 1 lần nhập viện vì đợt cấp trong năm trước. 

- Thêm nhóm macrolid: cần xem xét tới yếu tố vi khuẩn kháng thuốc trước 

khi quyết định điều trị.  

- Ngừng ICS: một nghiên cứu cho thấy ICS ít hiệu quả, tăng nguy cơ tác 

dụng phụ (bao gồm cả viêm phổi) và ngừng thuốc ICS không gây ảnh 

hưởng đáng kể trên bệnh nhân 
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PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỆT MỎI  

NGƢỜI BỆNH HẬU COVID - 19 

 
 

1. ĐỊNH NGHĨA 

Mệt mỏi hậu Covid là những khó khăn khi người bệnh bắt đầu và duy trì 

hoạt động do thiếu năng lượng và kèm theo mong muốn nghỉ ngơikéo dài 

dai dẵng sau 4 tuần kể từ khi triệu chứng đầu tiên khởi phát Covid 19 

2. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Chẩn đoán: 

2.1.1. Hỏi bệnh:  

 Bệnh sử của bệnh hiện mắc bao gồm các câu hỏi mở về "mệt mỏi" là gì, 

lắng nghe những mô tả có thể nghĩ đến khó thở khi gắng sức, ngủ gà , hoặc 

yếu cơ. Nên cố gắng tìm ra được những mối quan hệ giữa mệt mỏi với hoạt 

động,nghỉ ngơi, như là hoàn cảnh khởi phát, thời gian diễn biến và cách diễn 

biến, và các yếu tố làm tăng hoặc giảm mệt mỏi. 

 Xem xét một cách hệ thống nên được kỹ lưỡng bởi vì các nguyên nhân 

tiềm ẩn của sự mệt mỏi là rất nhiều và đa dạng. Trong số các triệu chứng 

không đặc hiệu quan trọng là sốt, giảm cân và ra mồ hôi trộm về đêm (có 

thể nghĩ đến ung thư, rối loạn về thấp khớp hoặc nhiễm trùng). Cần khai 

thác tiền sử kinh nguyệt với đối tượng là phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ. Trừ phi 

có nguyên nhân rõ ràng, bệnh nhân nên được hỏi các câu hỏi sàng lọc về 

rối loạn tâm thần (ví dụ như trầm cảm, lo âu, lạm dụng chất, rối loạn dạng 

cơ thể, bạo lực gia đình). 

 Tiền sử bệnh lý nên giải quyết các rối loạn đã biết. Tiền sử lạm dụng chất 

bao gồm lạm dụng thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn và các chất sử dụng 

trong giải trí (ma túy,thuốc lắc vv…) 

 Tiền sử gia đình nên được khai thác kỹ về chế độ ăn uống, lạm dụng chất, 

và ảnh hưởng của sự mệt mỏi đến chất lượng cuộc sống, việc làm, và các 

mối quan hệ xã hội và gia đình. 

 

2.1.2. Khám lâm sàng 
 Các dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở. 

 Khám toàn thân. 
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 Khám bộ phận như: tim, phổi, bụng, đầu và cổ, vú, trực tràng (bao gồm 

khám tuyến tiền liệt và xét nghiệm tìm hồng cầu trong phân), bộ phận sinh 

dục, gan, lá lách, hạch bạch huyết, khớp và da.  

 Kiểm tra hệ thống thần kinh cần kiểm tra tối thiểu các yếu tố sau: tình trạng 

tinh thần, thần kinh sọ, khí sắc, ảnh hưởng, sức mạnh,khối lượng và trương 

lực cơ, phản xạ gân xương và dáng đi.  

 

2.1.3. Xét nghiệm: 

 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

 Ferritin 

 Tốc độ máu lắng 

 TSH 

 Hóa sinh máu, bao gồm xét nghiệm điện giải, glucose, canxi, và các xét 

nghiệm chức năng thận và gan. 

 CK nếu có đau cơ hoặc yếu cơ.  

 Xét nghiệm HIV và phản ứng mantoux nếu bệnh nhân có các yếu tố nguy 

cơ.  

 Chụp X-quang ngực nếu ho hoặc khó thởxuất hiện.  

 Các xét nghiệm khác, như nhiễm trùng hoặc suy giảm miễn dịch, không 

được khuyến cáo trừ khi có những kết quả khám lâm sàng gợi ý. 

2.2. Chẩn đoán xác định 

 Bằng các tiêu chuẩn lâm sàng 

 Loại trừ bệnh không phải là mệt mỏi mạn tính qua các xét nghiệm 

 Hội chứng mệt mỏi cần cả 2 tiêu chuẩn sau : 

- Mệt mỏi mãn tính ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, không giảm khi 

nghỉ, và không giải thích được bằng khám lâm sàng hoặc kết quả bất 

thường ở các xét nghiệm kể trên 

- Sự có mặt của ≥ 4 trong số các triệu chứng sau: đau họng, ngủ không yên 

giấc, khó tập trung hoặc giảm trí nhớ, đau cơ, đau nhiều khớp mà không 

kèm sưng khớp, đau đầu mới xuất hiện hoặc các đau đầu khác, hạch mềm 

ở cổ hoặc nách 

 Hội chứng mệt mỏi mạn tính cần 3 tiêu chuẩn sau: 

- Giảm đáng kể hoặc suy giảm khả năng tham gia các các hoạt động nghề 

nghiệp, giáo dục, xã hội hoặc cá nhân kéo dài hơn 6 tháng và thường kèm 

theo mệt mỏi nhiều, bệnh mới khởi phát hoặc rõ ràng, không phải do gắng 

sức liên tục và không giảm khi nghỉ ngơi. 
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- Mệt mỏi sau gắng sức. 

- Không khoan khoái khi ngủ 

3. ĐIỀU TRỊ 

3.1. Nguyên tắc điều trị 

 Điều trị nguyên nhân (nếu có). 

 Vật lý trị liệu (liệu pháp tập thể dục theo mục tiêu). 

 Hỗ trợ tâm lý (liệu pháp hành vi nhận thức).  

 Cải thiện giấc ngủ và giảm đau.  

 Mục tiêu bao gồm trở lại làm việc và duy trì mức độ hoạt động bình thường. 

3.2. Thuốc: 

 Thuốc điều trị đau đầu, đau cơ.  

 Thuốc chống trầm cảm có thể giúp cải thiện mệt mỏi, tăng khả năng tiếp thu. 

 Thuốc ngủ khi có chỉ định 

3.3. Điều trị hỗ trợ 

 Nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt trong quá trình điều trị bệnh. 

 Tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. 

 Tuân thủ theo sự chỉ dẫn cácbài tập thể dục của bác sĩ. 

 Không hút thuốc. 

 Ăn uống đầy đủ. 

 Tập đi từng bước để tránh mệt mỏi. Ưu tiên các hoạt động của bạn mỗi ngày. 

Làm những công việc quan trọng nhất vào buổi sáng khi sức lực còn nhiều, sẽ 

không có vấn đề gì khi mọi thứ chưa hoàn tất trong một ngày. Nhờ sự giúp đỡ ở 

nhà và nơi làm việc khi vượt quá sức. Nghỉ ngơi trong ngày bằng cách thưgiãn 

hoặc đi bộ. 

 Thư giãn ít nhất một hoặc hai lần một tuần. 

 Tham gia hội nhóm. Trò chuyện với người có vấn đề tương tự để cùng nhau 

giúp đỡ. 

 

4. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM 

 Khám bác sĩ nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường hoặc thay đổi nào của cơ 

thể.  

 Điều này giúp bác sĩ xác định và điều trị sớm những vấn đề tìm ẩn trong cơ 

thể, đồng thời ngăn ngừa tình trạng suy nhược tiến triển xấu đi. 

Tài liệu tham khảo 
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