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TÁC NHÂN GÂY BỆNH

- Coronaviruses là 1 trong số các virus gây bệnh cảm lạnh cho người, 

phát hiện lần đầu từ 1960s. Có 7 dòng coronaviruses có thể gây bệnh

cho người

+ Coronavirus người ( Human coronavirus):

* 228E (alpha coronavirus)

* NL63 (alpha coronavirus)

* OC43 (beta coronavirus)

* HKU1(beta coronavirus)

+ Coronavirus từ động vật lây sang người ( animal coronavirus)

* MERS-CoV (the beta coronavirus that causes Miiddle East 

Respiratory Syndrome)

* SARD-CoV (the beta coronavirus that causes severe acute 

respiratory syndrome)

* 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)



TÁC NHÂN GÂY BỆNH

- Coronaviruses chưa có thuốc đặc trị

- Coronaviruses được phát hiện bằng kỷ thuật PCR và kỹ thuật giải

trình tự gene thế hệ mới (Next Generation Sequencing-NGS)

- Trong các trận dịch trước đây do Coronavirus (MERS và SARS), 

lan truyền từ người này sanng người khác qua giọt bắn (droplets), 

tiếp xúc (contact)..Gợi ý phương thức lây truyền cũng tương tự đối

với COVID-19

- COVID-19 hiện diện trong dịch tiết hô hấpp và phân(?)

- Coronaviruses có thể tồn tại lâu trên các bề mặt ở nhiệt độ thấp, 

nhưng sẽ dễ bị phá hủy ở nhiệt độ cao trên 200C

- 12/2019 hàng loạt bệnh nhân bị viêm phổi tại thành phố Vũ Hán

thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc)..được gọi là bệnh viêm phổi lạ..Đến

cuối 12/2019 đã được xác định là do Coronavirus mới →nCoV

→COVID 19









CHẨN ĐOÁN 

1/ Dịch tể: 14 ngày

- Sống hoặc đi du lịch tới vùng dịch tể có bệnh do virus 
nCoV trước khi bắt đầu có triệu chứng

- Tiếp xúc với các trường hợp sốt và nhiễm trùng đường
hô hấp cấp tính sau khi du lịch đến vùng dịch tể có bệnh
do virus nCoV về.

- Tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh đã được chẩn đoán xác
định bằng xét nghiệm ( bao gồm nhân viên y tế trực tiếp
khám, điều trị và chăm sóc bệnh, những người chăm sóc
bệnh nhân, những người sống chung với người bệnh
hoặc đến thăm người bệnh trong thời gian có biểu hiện
bệnh.)



CHẨN ĐOÁN 

2/ Lâm sàng:

- Thời gian ủ bệnh: 14 ngày

- Lâm sàng biểu hiện 1 tình trạng viêm phỏi cấp tính:

+ Thường gặp: Sốt (80%), ho (82%), khó thở (31%), đau mỏi cơ toàn thân
(11%)

+ Ít gặp hơn: lo lắng (9%), đau đầu (8%), đau họng (5%), sổ mũi (4%), đau
ngực (2%) và tiêu lỏng (3%)

+ Biến chứng: suy hô hấp tiến triển-ARDS (17%), tổn thương phổi cấp (8%), 
tổn thương thận cấp (3%), sốc nhiễm trùng (4%), viêm phổi liên quan đến
máy thở (1%)..

+ 23% ca phải nhập khoa ICU và có 11 ca tử vong

3/ CLS:

- XQ phổi: hình ảnh viêm phổi kẽ hay viêm phổi lan tỏa..diễn tiến theo thời
gian

- CTM: BC bình thường hoặc giảm

- Real time-PCR: dịch đường hô hấp, đàm, dịch nội khí quản..



CHẨN ĐOÁN 

*** Tiêu chuẩn chẩn đoán:

1/ Sốt và viêm đường hô hấp cấp tính VÀ không lý giải được nguyên nhân
khác VÀ sống hoặc đi du lịch đến vùng dịch tể có bệnh trong vòng 14 ngày
trước khi khởi phát bệnh

2/ Người bệnh có bất cứ triệu chứng hô hấp nào VÀ có ít nhất 1 trong 2 yếu
tố dịch tể sau, xuất hiện trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu
chứng:

- Tiếp xúc gần với ca bệnh có thể hoặc xác định nhiễm COVID-19

- Làm việc hoặc có mặt tại các CSYT đang điều trị các ca bệnh viêm đường
hô hấp cấp tính đã xác định hoặc có thể nhiễm COVID-19 VÀ tiếp xúc trực
tiếp với những người bệnh này

*** Chẩn đoán xác định: 

Là ca bệnh có biểu hiện lâm sàng nêu trên+ RT-PCR (+) với nCoV

*** Cần chẩn đoán phân biệt:

- Viêm phổi do cúm ( cúm A H1N1, H5N1..)

- Viêm phổi không điển hình do nguyên nhân khác..



ĐIỀU TRỊ

1/ Nguyên tắc điều trị:

- Cách ly mọi bệnh nhân nghi ngờ, ngay tại nơi phát

hiện

- Bố trí bệnh nhân vào buồng riêng (có thể bố trí các

bệnh nhân nghi ngờ vào cúng 1 buồng)

- Nằm cách nhau ít nhất 1 mét

- Tách riêng bệnh nhân đã xác định là mắc nhiễm

COVID-19 ra khỏi nhóm nghi ngờ

- Hạn chế tiếp xúc với các bệnh nhân nghi ngờ hoặc

đã được xác định mắc định nhiễm COVID-19



ĐIỀU TRỊ

2/ Tổ chức hệ thống sàng lọc và cách ly:

- Bố trí buồng khám sàng lọc phát hiện người bệnh

nghi mắc bệnh COVID-19 ở khu vực khám bệnh

- Bố trí các buồng cách ly tại khu vực cách ly trong

bệnh viện

- Tại khu vực cách ly, phân biệt rõ buồng cách ly cho

bệnh nhân nghi ngờ, xác định và ổn định chờ xuất

viện



ĐIỀU TRỊ

3/ Điều trị suy hô hấp:

- Mức độ nhẹ: 

+ Nằm đầu cao 300-450

+ Cung cấp oxy khi SpO2 ≤ 92% hay PaO2 ≤65mmHg hoặc khi có
khó thở ( Thở gắng sức, thở nhanh, rút lõm ngực..)

+ Thở oxy qua cannula, mặt nạ đơn giản, mặt nạ có túi dự trữ

- Mức độ trung bình:

+ Mục tiêu: SpO2 > 92% 

+ Thông khí không xâm lấn: CPAP hoặc BIPAP

- Mức độ nặng: Thông khí nhân tạo xâm lấn

+ CĐ: Khi người bệnh có suy hô hấp nặng và không đáp ứng với
thông khí nhân tạo không xâm lấn

+ ESMO có thể cân nhắc sử dụng cho người có ARDS khi không đáp
ứng với điều trị



ĐIỀU TRỊ

3/ Điều trị hỗ trợ:

- Ổn định huyết học: đảm bảo khối lượng tuần hoàn, thuốc 

trợ tim, vận mạch nếu cần

- Hổ trợ chức năng thận: đảm bảo cân bằng dịch, duy trì 

huyết động ổn định, thuốc lợi tiểu nếu cần..lọc thận hay lọc 

máu khi có chỉ định

- Điều chỉnh nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan

- Đảm bảo dinh dưỡng, kiểm soát đường huyết

- Dùng kháng sinh phổ rộng trong trường hợp bội nhiễm phế 

quản phổi hay có bằng chứng bội nhiễm

- Điều trị bệnh nền nếu có



ĐIỀU TRỊ

4/ Tiêu chuẩn xuất viện: người bệnh được xuất viện khi

có đủ các tiêu chuẩn

- Hết sốt ít nhất 03 ngày

- Các triệu chứng lâm sàng cải thiện: Tổng trạng tốt, sinh

hiệu ổn định, các xét nghiệm máu trở về bình thường, XQ 

phổi cải thiện

- Hai mẫu bệnh phẩm dịch hô hấp (lấy cách nhau ít nhất 1 

ngày): âm tính

5/ Sau khi xuất viện:

Người bệnh phải tự theo dõi nhiệt đọ 12h/lần, nếu nhiệt độ

cao hơn 380C ở 2lần đo liên tiếp hoặc có dấu hiệu bất thường

khác..phải đến khám lại ngay tại nơi đã điều trị



PHÒNG NGỪA
1/ Coronavirus lây truyền như thế nào: Coronavirus chủ yếu lây lan

qua đường hô hấp..Có 2 con đường lây lan

- Con đường thứ nhất là tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn. 

- Con đường thứ hai là đụng chạm, sờ tay vào các chất trong vùng 

hầu họng của người bệnh, sau đó đưa lên mặt, vùng mũi miệng



CÁC ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN VIRUS 

Qua tiếp xúc chất tiết

Qua giọt bắn

Qua không khí

trong trường hợp có làm thủ 
thuật tạo khí dung



Virus lây từ người sang người qua đường nào?

Đường giọt bắn

Đường tiếp xúc

Đường không khí

(khi làm thủ thuật tạo khí dung)



Phòng ngừa dựa trên đường lây truyền

•GIỌT BẮN
KHẨU TRANG PHẪU THUẬT

• TIẾP XÚC
VỆ SINH BÀN TAY

• KHÔNG KHÍ

 KHẨU TRANG N95



Lây truyền gián tiếp

AI SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO ĐỘNG CHẠM VÀO BÀN PHÍM, 

BỆNH ÁN, NÚM CỬA, ĐIỆN THOẠI BỊ Ô NHIỄM?

...VÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH SẼ LAN TRUYỀN TỚI ĐÂU?





SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN

Rửa

tay

Găng

tay

Áo

choàng

Mask

ngoại khoa

Mask

N95

Kính

che mắt

Mask

cho BN

Thông

khí

MT

Khám LS,XQ + + +

Vận chuyển

BN
+ + +

Chăm sóc DD 

thường quy
+ + +

Lấy bệnh

phẩm(máu)
+ + + +

Lấy bệnh

phẩm(đàm, 

mũi họng)

+ + + + + +

Đặt NKQ, Nội

soi PQ
+ + + + + +

Xử lý thi hài + + + + +






