
 

Khoa hô hấp – Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 

 





 02 phòng khám hô hấp, quản lý 200 hồ sơ ngoại trú cho bệnh nhân hen và 

COPD. 

 Đo chức năng hô hấp. 

 CLB Hen & COPD sinh hoạt mỗi 5 kỳ/năm. 



 



 05 bác sĩ tham gia nội soi phế quản, hoạt 

động chiều t3, t5 hàng tuần, có trực nội soi 

phế quản thường trú. 

 Nội soi chẩn đoán, tìm nguyên nhân gây 

bệnh, sinh thiết dưới nội soi. 

 Nội soi điều trị : gắp dị vât, hút đàm nhớt, 

cầm máu. 

 Nội soi cấp cứu tại giường. 



 

Nội soi hút đàm ở bệnh nhân xẹp phổi do tắc đàm 



 05 giường, điều trị các ca suy hô hấp/ 

viêm phổi nặng, đợt cấp COPD nặng, 

cơn Hen cấp nặng, viêm phổi nặng đa 

kháng,… 

 Triển khai máy thở không xâm lấn, 

máy phun khí dung liên tục. 



 Sắp triển khai 

 Chẩn đoán và điều trị hội chứng 

ngưng thở khi ngủ. 

 Giá đo đa ký hô hấp: 1.900.000 

vnđ/ lần. 

 



 Hội chứng ngưng thở khi ngủ (SAS: Sleep Apnea Syndrome ) là ngưng hô 

hấp lặp đi lặp lại trong khi ngủ, từ đó gây giảm oxy máu. 

 

 Bình thường   Ngáy           Ngưng thở 



NTLN 

Ngáy 

Mất ngủ, 
thức giấc 

nhiều lần  

Thở 
không 

đều 

Những 
đợt ngưng 
thở lúc 

ngủ  

Buồn ngủ 
ngày quá 

mức 

Nhức đầu 

buổi sáng 

Trầm 
cảm, 

giảm tập 

trung 

Mất trí 
nhớ tạm 

thời 

Triệu 
chứng 

của bệnh 
lý nguyên 

nhân 



Sóng điện não

Sóng điện não

Cử động mắt (P)

Cử động mắt (T)

Sóng điện não

Sóng điện não

Cử động cơ cằm

Điện tâm đồ

Cử động chân (T)

Cử động chân (P)

Tiếng ngáy

Lưu lượng khí

Cử động bụng

Độ bão hòa oxy

Cử động ngực








