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LӠI TӘNG BIÊN TҰP

ĈѭѫQJÿҫu vӟi mӝt chӫng virus mӟi, chia sҿ và hӧp tác là giҧi
pháp tӕLѭXQKҩt.
QuyӇn handbook này là mӝt trong nhiӅX FiFK ÿӇ ÿiQK Gҩu
OzQJ FDQ ÿҧm và trí tuӋ cӫa nhân viên y tӃ tҥL 9Ǌ +in trong
suӕWKѫQKDLWKiQJTXD
Xin gӱi lӡLFiPѫQÿӃn tҩt cҧ mӑLQJѭӡLÿmÿyQJJySYjRYLӋc
hoàn thiӋn quyӇn sách, chia sҿ nhӳng kinh nghiӋm vô giá vӟi
ÿӗng nghiӋp y khoa trên thӃ giӟLÿӗng thӡi giúp cӭu mҥng nhiӅu bӋnh nhân.
&iPѫQTXӻ -DFN0DÿmNKӣLÿӝQJFKѭѫQJWUuQKQj\Yj$OL+HDOWKÿmKӛ trӧ vӅ mһWNƭWKXұt
giúp hoàn thành quyӇn sách và ӫng hӝ cuӝc chiӃn chӕQJÿҥi dӏch.
QuyӇn sách này hoàn toàn miӉn phí cho mӑLQJѭӡi. Tuy nhiên, do thӡi gian có hҥn nên vүn
còn vài lӛi nhӓ. Chúng tôi rҩt mong nhұQÿѭӧc nhӳng phҧn hӗi và lӡi khuyên tӯ TXêÿӝc giҧ!
*LiRVѭ7LQJER/,$1*
Tәng biên tұp Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment
*LiPÿӕc BӋQKYLrQĈҥi hӑc Y khoa ChiӃt Giang





LӠI TӴA
Ĉk\OjPӝt trұn chiӃQFKѭDWӯng có trong lӏch sӱ, và cҧ nhân loҥL ÿDQJÿӕL ÿҫu vӟi mӝt kҿ
ÿӏch chung: mӝt chӫng virus corona mӟi. Và chiӃQWUѭӡQJÿҫu tiên là bӋnh viӋn khi các chiӃn
VƭWX\ӃQÿҫu chính là nhân viên y tӃ.
ĈӇ giành phҫn thҳng trong cuӝc chiӃQQj\ÿLӅXÿҫu tiên chúng ta cҫQOjPOjÿҧm bҧo nhân
viên y tӃ Fy ÿѭӧc ÿӫ nguӗn lӵc cҧ vӅ trang thiӃt bӏ công nghӋ FǊQJ QKѭ NLӃn thӭc và kinh
nghiӋPĈӗng thӡi, chúng ta phҧLÿҧm bҧo rҵng bӋnh viӋn là chiӃQWUѭӡQJQѫLFK~QJWDVӁ tiêu
diӋt virus chӭ không phҧLQѫLYLUXVÿiQKEҥi chúng ta.
Vì vұy Quӻ Jack Ma và Quӻ $OLEDEDÿmtұp hӧp mӝt nhóm các chuyên gia vӯa trӣ vӅ tӯ tuyӃn
ÿҫu chӕQJÿҥi dӏch. Vӟi sӵ trӧ giúp cӫa BӋnh viӋQĈҥi hӑc Y khoa ChiӃt Giang (FAHZU), hӑ
ÿmQKDQKFKyQJF{QJEӕ mӝt quyӇQViFKKѭӟng dүn chia sҿ các kinh nghiӋm lâm sàng trong
ÿLӅu trӏ chӫng virus corona mӟi này. QuyӇn sách cung cҩp nhӳng lӡi khuyên và tài liӋu tham
khҧo cho nhân viên y tӃ trên toàn thӃ giӟLÿӇ sҹQVjQJÿѭѫQJÿҫu vӟLÿҥi dӏch.
Tôi xin gӱi lӡi cҧP ѫQ FKkQ WKjQK ÿӃQ ÿӝL QJǊ QKkQ YLrQ \ WӃ tҥi FAHZU. Trong lúc chӏu
nhӳng rӫi ro to lӟQÿӇ ÿLӅu trӏ bӋnh nhân COVID-19, hӑ ÿmJKLOҥi nhӳng kinh nghiӋm hàng
ngày – ÿLӅXÿmÿѭӧc phҧn ánh trong quyӇn sách này. Trong 50 ngày vӯa qua, 104 bӋnh nhân
xác nhұn nhiӉm SARS-CoV-ÿmQKұn viӋQ)$+=8WURQJÿyFyFDQһng và nguy kӏch.
Nhӡ nhӳng nӛ lӵc tiên phong cӫDÿӝLQJǊQKkQYLrQ\WӃ và sӵ ӭng dөng các công nghӋ tiên
tiӃQPjK{PQD\FK~QJW{Lÿmÿѭӧc chӭng kiӃn mӝt phép màu. Không mӝt nhân viên nào bӏ
nhiӉm, và không mӝWWUѭӡng hӧp nào bӏ bӓ lӥ chҭQÿRiQKD\Eҩt kì bӋnh nhân nào phҧi chӃt.
Hôm nay, vӟi sӵ lây lan cӫDÿҥi dӏch, nhӳng kinh nghiӋm này là nguӗn thông tin vô cùng quý
JLiYjOjYǊNKtTXDQWUӑng cho các nhân viên y tӃ ӣ tuyӃQÿҫXĈk\OjPӝWFăQEӋnh hoàn toàn
mӟi, và Trung QuӕF Oj ÿҩW QѭӟF ÿҫu tiên phҧi chӏu ҧQK Kѭӣng cӫD ÿҥi dӏch. Cách ly, chҭn
ÿRiQÿLӅu trӏ, các biӋn pháp bҧo vӋ nhân viên, và phөc hӗi chӭFQăQJWҩt cҧ ÿӅXÿѭӧc xây
dӵng tӯ ÿҫu. Chúng tôi hi vӑng quyӇn sách này có thӇ cung cҩSFKR\EiFVƭYjÿLӅXGѭӥng tҥi
nhӳng vùng chӏu ҧQKKѭӣQJNKiFÿӇ hӑ không phҧLEѭӟc vào chiӃQWUѭӡng mӝt mình.
Ĉҥi dӏch này là mӝt thách thӭc cho cҧ nhân loҥi trong thӡLÿҥi toàn cҫu hóa. Vào lúc này, chia
sҿ nguӗn lӵc, kinh nghiӋm, bҩt kӇ bҥn là ai, là lӵa chӑn duy nhҩW ÿӇ chúng ta giành chiӃn
thҳng. Giҧi pháp tӕLѭXFKRÿҥi dӏch này không phҧi là cách ly mà chính là sӵ hӧp tác.
Cuӝc chiӃn chӍ mӟi bҳWÿҫu.
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PHҪN 1. QUҦN LÝ DӴ PHÒNG VÀ KIӆM SOÁT NHIӈM KHUҬN
I. Quҧn lý khu vӵc cách ly
Phòng khám sàng lӑc

1.1. Cách sҳp xӃp
(1) &ѫVӣ y tӃ nên bӕ trí mӝt phòng khám sàng lӑFÿӝc lұp gӗm lӕLÿLPӝt chiӅu tách biӋt tӯ
lӕi vào cӫa bӋnh viӋn vӟi bҧng hiӋu chӍ dүn dӉ thҩy.
(2) Sӵ ÿLOҥi cӫa mӑLQJѭӡi nên tuân thӫ theo quy tҳF³NKXYӵc và 2 chiӅXOѭXWK{QJ´Pӝt
khu vӵc nhiӉm, mӝt khu vӵc FyQJX\FѫQKLӉm và mӝt khu vӵc sҥFKÿѭӧFSKkQÿӏnh rõ
ràng YjYQJÿӋm giӳa khu vӵc nhiӉm và khu vӵFFyQJX\FѫQKLӉm.
(3) Nên có mӝt lӕLÿLULrQJFKRFiFvұt dөng bҭn; thiӃt lұp mӝt khu vӵc dӉ thҩ\ÿӇ vұn chuyӇn
mӝt chiӅXFiFÿӗ dùng tӯ NKXYăQSKzQJ NKu vӵFFyQJX\FѫQKLӉP ÿӃn khu cách ly (khu
vӵc nhiӉm).
(4) &iFTX\WUuQKQrQÿѭӧc chuҭn hóa, Kѭӟng dүn cho nhân viên y tӃ cách mһc vào và tháo
các dөng cө bҧo hӝ y tӃ cá nhân.
(5) Các chuyên viên phòng ngӯa và kiӇm soát nhiӉm khuҭQQrQÿѭӧFSKkQF{QJÿӇ giám sát
các nhân viên y tӃ mһc vào và tháo dөng cө bҧo hӝ y tӃ cá nhân ÿӇ phòng ngӯa lây nhiӉm.
(6) Tҩt cҧ các vұt dөng ӣ khu vӵc nhiӉm nӃXNK{QJÿѭӧc khӱ WUQJWKuQrQÿѭӧc vӭt bӓ.
1.2. Bӕ trí các khu vӵc
(1) ThiӃt lұp tӯng khu vӵc riêng biӋt cho tӯng phòng sau: phòng khám, phòng xét nghiӋm,
phòng theo dõi và phòng hӗi sӭc tim phәi.
(2) ThiӃt lұp mӝt khu vӵc sàng lӑc và phân tҫQJQJX\FѫEӋnh nhân.
(3) ThiӃt lұp khu vӵc chҭQÿRiQYjÿLӅu trӏ: các bӋnh nhân có tiӅn sӱ dӏch tӉ và sӕt và/hoһc
triӋu chӭng hô hҩS QrQ ÿѭӧF Kѭӟng dүn vào khu vӵc dành cho bӋnh nhân nghi nhiӉm
COVID-19; các bӋnh nhân bӏ sӕW QKѭQJNK{QJFyWLӅn sӱ dӏch tӉ rõ rӋW QrQÿѭӧFKѭӟng
dүn vào khu vӵc dành cho bӋnh nhân sӕWWK{QJWKѭӡng.
1.3. Quҧn lý bӋnh nhân
(1) BӋnh nhân có sӕt phҧLÿHRNKҭu trang y tӃ.
(2) ChӍ có bӋQKQKkQÿѭӧc phép vào khu vӵc chӡ ÿӇ tránh quá tҧi.
(3) Thӡi gian mӛi lҫn bӋQKQKkQÿLNKiPQrQÿѭӧc rút ngҳn tӕLÿDÿӇ hҥn chӃ lây nhiӉm chéo.
(4) Giáo dөc bӋnh nhân và gia ÿuQKcách phát hiӋn sӟm các triӋu chӭng cӫa bӋnh và các biӋn
pháp dӵ phòng lây nhiӉm thiӃt yӃu.
1.4. Sàng lӑc, nhұp viӋn và tiêu chuҭn loҥi trӯ
(1) Tҩt cҧ nhân viên y tӃ nên hiӇu rõ vӅ FiF ÿһF ÿLӇm dӏch tӉ và triӋu chӭng lâm sàng cӫa
COVID-19 và sàng lӑc bӋnh nhân dӵa trên các tiêu chuҭn sàng lӑFErQGѭӟi (Xem Bҧng 1).
(2) Xét nghiӋP 1$7 1XFOHLF DFLG WHVWLQJ  QrQ ÿѭӧc thӵc hiӋn trên các bӋQK QKkQ ÿӫ tiêu
chuҭn là ca nghi ngӡ.
(3) BӋnh nhân không thӓa các tiêu chuҭn sàng lӑc ӣ trên, nӃu hӑ không có tiӅn sӱ dӏch tӉ,
QKѭQJ không thӇ loҥi trӯ mҳc COVID-19 dӵa trên triӋu chӭQJ OkP VjQJ ÿһc biӋt là chҭn
ÿRiQKuQKҧQKÿѭӧc khuyӃn cáo WKăPNKiPYjÿiQKJLiWKrPÿӇ ÿѭDUDFKҭQÿRiQFKtQK
xác.
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(4) Bҩt kì bӋnh nhân có kӃt quҧ âm tính nào phҧi ÿѭӧc xét nghiӋm lҥi sau 24 giӡ. NӃu bӋnh
nhân có 2 xét nghiӋm NAT âm tính liên tiӃp và không có triӋu chӭng lâm sàng, bӋnh nhân
QrQÿѭӧc loҥi trӯ chҭQÿRiQ&29,'-19 và cho xuҩt viӋn. NӃu bӋnh nhân không thӇ loҥi trӱ
chҭQ ÿRiQ &29,'-19 dӵa trên triӋu chӭng lâm sàng, bӋQK QKkQ QrQ ÿѭӧc làm thêm xét
nghiӋm NAT mӛi 24 giӡ ÿӃn khi xác nhұn hoһc loҥi trӯ chҭQÿRiQ
(5) NhӳQJFD1$7GѭѫQJWtQKSKҧLÿѭӧc nhұp viӋn và phӕi hӧSÿLӅu trӏ dӵDWUrQÿӝ nһng cӫa
bӋnh nhân (ӣ NKRDWKѭӡng hoһFÿѫQYӏ Hӗi sӭc tích cӵc).
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Bҧng 1. Tiêu chuҭn sàng lӑc cho các ca nghi ngӡ COVID-19

TiӅn sӱ
dӏch tӉ

TriӋu
chӭng
lâm
sàng

(1) 7URQJYzQJQJj\WUѭӟc khi khӣi phát bӋnh,
bӋnh nhân có di chuyӇQÿӃn hoһc sӕng ӣ các
khu vӵc/quӕFJLDQJX\FѫFDR
(2) 7URQJYzQJQJj\WUѭӟc khi khӣi phát bӋnh,
bӋnh nhân có tӯng tiӃp xúc mӝt ca bӋQK ÿm
ÿѭӧF[iFÿӏnh (xét nghiӋP1$7GѭѫQJWtQK
(3) 7URQJYzQJQJj\WUѭӟc khi khӣi phát bӋnh,
bӋnh nhân có tiӃp xúc trӵc tiӃp vӟL QJѭӡi
khác có triӋu chӭng sӕt hoһc các triӋu chӭng
hô hҩp tҥi khu vӵc/quӕFJLDQJX\FѫFDR
(4) Chuӛi ca bӋnh (2 hay nhiӅu KѫQFiFFDFyVӕt
và/hoһc triӋu chӭng hô hҩp xҧy ra tҥLQKjQѫL
làm viӋc, phòng hӑc«WURQJYzQJWXҫn qua)
(1) BӋnh nhân có sӕt và/hoһc triӋu chӭng hô hҩp
(2) BӋnh nhân có các hình ҧQK ÿLӇn hình
COVID-19 trên phim CT: nhiӅX ÿiP Pӡ và
các WKD\ÿәi mô kӁ xuҩt hiӋn sӟPÿһc biӋt là
ӣ vùng ngoҥi vi phәi. DiӉn tiӃn dҫQ ÿӃQ ÿD
tәQ WKѭѫQJ NtQK Pӡ và thâm nhiӉm cҧ hai
phәi. Trong các ca nһng, có thӇ thҩy có hình
ҧQKÿ{QJÿһc và mӝt sӕ tWWUѭӡng hӧp có tràn
dӏch màng phәi
(3) Sӕ Oѭӧng bҥch cҫu trong giDLÿRҥn sӟm bình
WKѭӡng hoһc giҧm, hoһc sӕ Oѭӧng lympho
giҧm theo thӡi gian
ChҭQÿRiQFDQJKLQJӡ
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^ҼƚĂǇĚӌƉŚžŶŐǀăĜŝҲƵƚƌҷKs/Ͳϭϵ
.KXÿLӅu trӏ cách ly

2.1. Phҥm vi
.KXÿLӅu trӏ cách ly bao gӗm khoa theo dõi, khoa cách ly và mӝt khu vӵFFKăPVyFWtFKFӵc
ÿӝc lұp. Bӕ cөc cӫa tòa nhà và luӗng vұn hành phҧLÿҧm bҧo các tiêu chuҭn vӅ khu cách ly
trong bӋnh viӋn. Phòng áp lӵc âm phҧLÿѭӧc lҳSÿһt theo tiêu chuҭn quҧn lý cӫDQKjQѭӟc.
ViӋFUDYjRNKXÿLӅu trӏ cách ly phҧLÿѭӧc kiӇm soát nghiêm ngһt.
2.2. Cách sҳp xӃp
Vui lòng tham khҧo tҥi phҫn Phòng khám sàng lӑc.
2.3. Tiêu chuҭn cӫa khoa
(1) BӋnh nhân nghi nhiӉm và bӋQKQKkQÿѭӧF[iFÿӏnh nhiӉm phҧLÿѭӧc tách biӋt ӣ các khu
vӵc khác nhau trong khoa.
(2) BӋnh nhân nghi nhiӉm phҧL ÿѭӧc cách ly trong tӯQJ SKzQJ ÿѫQ 0ӛL SKzQJ QrQ ÿѭӧc
trang bӏ nhà vӋ sinh riêng và mӑi hoҥWÿӝng cӫa bӋQKQKkQQrQÿѭӧc giӟi hҥn trong Khu
ÿLӅu trӏ cách ly.
(3) Các bӋQK QKkQ ÿѭӧF [iF ÿӏnh nhiӉm có thӇ ÿѭӧc xӃp chung phòng vӟi khoҧng cách
JLѭӡng tӕi thiӇu là 1,2 mét. MӛLSKzQJQrQÿѭӧc trang bӏ nhà vӋ sinh riêng và mӑi hoҥt
ÿӝng cӫa bӋnh nhân phҧLÿѭӧc giӟi hҥQWURQJ.KXÿLӅu trӏ cách ly.
2.4. Quҧn lý bӋnh nhân
(1) 7KkQQKkQNK{QJÿѭӧFWKăPYjFKăPVyFEӋnh nhân. BӋQKQKkQQrQÿѭӧc cung cҩp thiӃt
bӏ ÿLӋn tӱ ÿӇ liên lҥc vӟLQJѭӡi nhà.
(2) Giáo dөc bӋnh nhân nhҵm giúp hӑ phòng ngӯa phát tán dӏch COVID-19, và cung cҩp các
Kѭӟng dүn vӅ FiFKÿHRNKҭu trang y tӃ, rӱDWD\ÿ~QJFiFKFiFKWUiQKSKiWWiQNKLKRWKHR
dõi các triӋu chӭng bӋnh và cách ly tҥi nhà.

II. Quҧn lý nhân viên
Phân luӗng quҧn lý

(1) 7Uѭӟc khi làm viӋc tҥi Phòng khám sàng lӑFYj.KXÿLӅu trӏ cách ly, toàn bӝ nhân viên phҧi
ÿѭӧc huҩn luyӋn và kiӇPWUDÿiQKJLiQJKLrPQJһt nhҵPÿҧm bҧo hӑ biӃt cách mһc vào và
tháo dөng cө bҧo hӝ y tӃ cá nhân. Hӑ phҧLYѭӧt qua kì kiӇPWUDWUѭӟFNKLÿѭӧc phép làm
viӋc tҥi các khoa phòng này.
(2) 1KkQYLrQQrQÿѭӧc chia thành tӯng nhóm. MӛLQKyPQrQÿѭӧc giӟi hҥn chӍ làm viӋc tӕLÿD
4 giӡ trong khu vӵFÿLӅu trӏ cách ly. Nhóm phҧi làm viӋc tҥi khu vӵFÿLӅu trӏ cách ly (khu
vӵc nhiӉm) vào nhӳng khung giӡ khác nhau.
(3) Sҳp xӃp viӋFWKăPNKiPÿLӅu trӏ và khӱ trùng theo tӯng nhóm nhҵm giҧm tҫn suҩt nhân
viên phҧi di chuyӇn vào/ra khu vӵFÿLӅu trӏ cách ly.
(4) 7Uѭӟc khi hӃt ca làm viӋc, nhân viên phҧi tӵ rӱa sҥch và thӵc hiӋn các biӋn pháp vӋ sinh cá
nhân cҫn thiӃWÿӇ phòng ngӯDQJX\FѫQKLӉm trùng niêm mҥFÿѭӡng hô hҩp.
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Quҧn lý sӭc khӓe

(1) Nhân viên tuyӃQÿҫu trong khu vӵFÿLӅu trӏ cách ly – bao gӗm các nhân viên y tӃ, kӻ thuұt
viên và nhân viên hұu cҫn – phҧi sӕng ӣ mӝt khu vӵFFiFKO\YjNK{QJÿѭӧc tӵ ý ra khӓi
khu vӵc này.
(2) Cung cҩp cho nhân viên mӝt chӃ ÿӝ ăQJLjXGLQKGѭӥQJÿӇ WăQJFѭӡng miӉn dӏch.
(3) Theo dõi và ghi nhұn tình trҥng sӭc khӓe cӫa tҩt cҧ nhân viên, và thӵc hiӋn giám sát sӭc
khӓe cho nhân viên tuyӃQÿҫu, bao gӗm giám sát nhiӋWÿӝ và triӋu chӭng hô hҩp, JL~Sÿӥ
QKkQYLrQ[iFÿӏnh các vҩQÿӅ tâm sinh lý và tham vҩn vӟi các chuyên gia.
(4) NӃu nhân viên có bҩt kì triӋu chӭQJQjRQKѭVӕt, hӑ QrQÿѭӧc cách ly ngay lұp tӭc và tҫm
soát bҵng xét nghiӋm NAT.
(5) Khi các nhân viên tuyӃQÿҫu bao gӗm nhân viên y tӃ, kӻ thuұt viên và nhân viên hұu cҫn
hoàn thành nhiӋm vө trong khu vӵFÿLӅu trӏ FiFKO\Yjÿѭӧc trӣ vӅ vӟi cuӝc sӕQJWKѭӡng
ngày, hӑ QrQÿѭӧc xét nghiӋm NAT tìm SARS-CoV-2. NӃu âm tính, hӑ phҧLÿѭӧc phӕi hӧp
cách ly tҥi mӝt khu vӵc chuyên biӋWÿӫ QJj\WUѭӟFNKLÿѭӧc xuҩt viӋn.
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III. Quҧn lý dөng cө bҧo hӝ liên quan COVID-19
Bҧo hӝ

Phҥm vi áp dөng

Dөng cө bҧo hӝ
Nón phүu thuұt dùng 1 lҫn
Khҭu trang y tӃ dùng 1 lҫn
Ĉӗng phөc làm viӋc
*ăQJWD\ODWH[GQJ1 lҫn và/ hoһc
quҫn áo dùng 1 lҫn ӣ khu cách ly
nӃu cҫn

Khu khám sàng lӑc, phân tҫng nguy
FѫEӋnh nhân.
Khoa khám bӋnh ngoҥi trú

Cҩp II

Nón phүu thuұt dùng 1 lҫn
Khҭu trang N95
Ĉӗng phөc làm viӋc
Ĉӗng phөc bҧo hӝ y tӃ dùng 1 lҫn
*ăQJWD\ODWH[GQJOҫn
Kính bҧo hӝ

Phòng khám sàng lӑc
.KXÿLӅu trӏ cách ly (gӗm cҧ khu ICU
tách biӋt)
Xӱ lý mүu bӋnh phҭm cӫa bӋnh nhân
nghi ngӡ[iFÿӏnh
Khoa chҭQ ÿRiQ KuQK ҧnh cho bӋnh
nhân nghi ngӡ[iFÿӏnh
ĈѫQ Yӏ khӱ trùng các dөng cө ÿm Vӱ
dөng cho bӋnh nhân nghi ngӡ/xác
ÿӏnh

Cҩp III

Nón phүu thuұt dùng 1 lҫn
Khҭu trang N95
Ĉӗng phөc làm viӋc
Ĉӗng phөc bҧo hӝ y tӃ dùng 1 lҫn
*ăQJWD\ODWH[GQJOҫn
Tҩm bҧo hӝ hô hҩp kín mһt hoһc
mһt nҥ chӕQJÿӝc có bӝ lӑc không
khí

Khi nhân viên thӵc hiӋn các thӫ thuұt
QKѭ ÿһt nӝi khí quҧn, mӣ khí quҧn,
nӝi soi phӃ quҧn, nӝi soi dҥ Gj\«
cho bӋnh nhân nghi ngӡ[iFÿӏnh.
Khi nhân viên thӵc hiӋn phүu thuұt
hoһc sinh thiӃt trên bӋnh nhân nghi
ngӡ[iFÿӏnh
Khi nhân viên làm xét nghiӋm NAT
cho COVID-19.

Cҩp I

/ѭXê
1. Tҩt cҧ nhân viên tҥLFѫVӣ y tӃ phҧi mang khҭu trang y tӃ
2. Tҩt cҧ nhân viên làm viӋc tҥi khoa Cҩp cӭu, khoa khám ngoҥi trú bӋnh NhiӉm, Hô hҩp,
5ăQJ-Hàm-Mһt và khoa Nӝi soi (Nӝi soi tiêu hóa, nӝi soi phӃ quҧn, nӝi soi khí quҧn…)
phҧi ÿѭӧc cung cҩp dөng cө bҧo hӝ y tӃ theo tiêu chuҭn Cҩp I kèm khҭu trang N95.
3. Nhân viên phҧi mang tҩm/nón bҧo hӝ mһt (face screen/face shield) dӵa theo Bҧo hӝ cҩp II
trong lúc thu thұp mүu bӋnh phҭP ÿѭӡng hô hҩp tӯ các bӋnh nhân nghi ngӡ[iF ÿӏnh
nhiӉm.
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IV. &iFTX\WUuQKWKѭӡng quy tҥi bӋnh viӋn trong dӏch COVID-19
+ѭӟng dүn cách mһc và tháo dөng cө bҧo hӝ y tӃ cá nhân

Ĉҫu tiên mһc
quҫn áo làm viӋc

0DQJJăQJODWH[
lӟp ngoài

6/ Mang kính và quҫn
áo bҧo hӝ

2/ Rӱa tay

8/ Hoàn thành

0DQJJăQJWD\ nitrile/
latex lӟp trong

Ĉӝi nón
dùng 1 lҫn

4/ Mang khҭu trang N95

Quy trình mһc dөng cө bҧo hӝ y tӃ cá nhân:
Mһc quҫQ iR Yj JLj\ ÿӇ làm viӋc ÆRӱa tay ÆĈӝi nón phүu thuұt dùng 1 lҫn ÆMang khҭu
trang (N95) Æ0DQJJăQJWD\GQJOҫn nitrile/latex bên trong ÆMang kính và quҫn áo bҧo hӝ
OѭX ê QӃu mang quҫn áo bҧo hӝ không có bao chân, hãy mang thêm bao giày chӕng thҩm),
mang thêm áo choàng khu cách ly và tҩm bҧo vӋ mһt (face shield)/mһt nҥ chӕQJÿӝc có bӝ lӑc
khí (nӃu khu vӵc làm viӋc yêu cҫu) Æ0DQJWKrPJăQJWD\ODWH[GQJOҫn ӣ lӟp ngoài.



ϳ

^ҼƚĂǇĚӌƉŚžŶŐǀăĜŝҲƵƚƌҷKs/Ͳϭϵ

7KD\JăQJOӟp ngoài

2/ Tháo quҫn áo bҧo hӝ và
JăQJOӟp ngoài

7KiRJăQJWD\Oӟp trong

8/ Hoàn tҩt
3/ Tháo kính

5/ Tháo nón

4/ Tháo khҭu trang

Quy trình tháo dөng cө bҧo hӝ y tӃ cá nhân:
Rӱa tay và loҥi bӓ bҩt kì vӃt bҭn chӭa máu/dӏch tiӃt nào trên mһt ngoài hai tay ÆRӱa tay, thay
JăQJ WD\ Oӟp ngoài ÆTháo mһt nҥ chӕQJ ÿӝc có bӝ lӑc khí hoһc mһt nҥ có bӝ lӑc (nӃu có)
ÆRӱa tay Ætháo quҫn áo bҧo hӝ khu cách ly (nӃu có) ÆRӱD WD\ Yj PDQJ JăQJ lӟp ngoài
mӟiÆVào khu vӵF7KiRÿӗ sӕ 1 ÆRӱa tay và cӣi bӓ quҫn áo bҧo hӝ y tӃ cùng JăQJWD\Oӟp
QJRjL ÿӕi vӟi khҭu trang và quҫn áo bҧo hӝ, lӝn lӟp trong ra ngoài trong lúc tháo chúng ra),
OѭXêQӃu có sӱ dөng bao giày, hãy tháo chúng cùng vӟi quҫn áo bҧo hӝ) Ærӱa tay ÆVào khu
vӵF7KiRÿӗ sӕ 2 ÆRӱa tay và tháo kính bҧo hӝ ÆRӱDWD\YjWKiRJăQJÆRӱDWD\YjWKiRPǊ
ÆRӱDWD\YjWKiRJăQJWD\ODWH[ErQWURQJÆRӱa tay và rӡi khӓi khu vӵF7KiRÿӗ sӕ 2 ÆRӱa
tay, tҳm rӱa và mһc quҫn áo sҥFKVDXÿyÿLYjRNKXYӵc sҥch.
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Quy trình khӱ WUQJFKR.KXÿLӅu trӏ cách ly COVID-19

2.1. Khӱ WUQJVjQQKjYjYiFKWѭӡng
(1) Các chҩt bҭn nhìn thҩ\ÿѭӧc phҧLÿѭӧc loҥi bӓ KRjQWRjQWUѭӟc khi khӱ trùng, các chҩt bҭn
Qj\ÿѭӧc xӱ OêQKѭTX\WUuQK[ӱ lý vӃt bҭn máu và dӏch tiӃt.
(2) Khӱ WUQJVjQQKjYjYiFKWѭӡng vӟi chҩt khӱ trùng chӭa 1000 mg/L chlorine bҵng cách
lau, xӏt hoһc chùi rӱa.
(3) Chҩt khӱ trùng phҧLÿѭӧc dùng trong ít nhҩt 30 phút.
(4) Thӵc hiӋn viӋc khӱ trùng 3 lҫn mӝt ngày và lһp lҥi bҩt cӭ khi nào có nhiӉm bҭn.
2.2. Khӱ trùng bӅ mһt vұt dөng
(1) Các chҩt bҭn nhìn thҩ\ÿѭӧc QrQÿѭӧc loҥi bӓ KRjQWRjQWUѭӟc khi khӱ trùng, các chҩt bҭn
này ÿѭӧc xӱ OêQKѭTX\WUuQK[ӱ lý vӃt bҭn máu và dӏch tiӃt.
(2) Lau bӅ mһt vұt dөng vӟi chҩt khӱ trùng chӭa 1000 mg/L chlorine hoһc lau chùi vӟi chlorine
hoҥWWtQKÿӧi 30 phút và xҧ lҥi vӟLQѭӟc sҥch. Thӵc hiӋn viӋc khӱ trùng 3 lҫn mӝt ngày (lһp
lҥi bҩt cӭ khi nào nghi ngӡ có nhiӉm bҭn).
(3) Lau chùi khu vӵc sҥFKKѫQWUѭӟFVDXÿyFiFNKXYӵc nhiӉm bҭn nhiӅXĈҫu tiên lau chùi
các bӅ mһWtWNKLÿѭӧFÿөng tӟLVDXÿyODXFiFEӅ mһWWKѭӡQJÿѭӧFÿөng tӟi (Khi mӝt bӅ
mһWÿmÿѭӧc lau sҥch, thay miӃng giҿ lau mӟi).
2.3. Khӱ trùng không khí
(1) Khӱ trùng không khí bҵng plasma có thӇ ÿѭӧc dùng liên tөFÿӇ khӱ trùng không khí trong
P{LWUѭӡQJFyQJѭӡi.
(2) NӃu không có máy khӱ trùng không khí bҵng plasma, sӱ dөQJÿqQWLDFӵc tím 1 giӡ liên tөc
mӛi lҫn. Thӵc hiӋn quy trình này 3 lҫn mӝt ngày
2.4. Xӱ lý phân và chҩt thҧi
(1) 7Uѭӟc khi xҧ vào hӋ thӕng cӕng dân sӵ, phân và chҩt thҧi phҧLÿѭӧc khӱ trùng bҵng chҩt
khӱ trùng có chӭa chlorine (trong lҫn xӱ Oêÿҫu, nӗQJÿӝ chlorine hoҥt tính phҧL ÿҥt mӭc
WUrQPJ/ Ĉҧm bҧo thӡi gian khӱ trùng ít nhҩt 1.5 giӡ.
(2) Tәng nӗQJÿӗ FKORULQHGѭWURQJQѭӟc thҧLÿmÿѭӧc khӱ WUQJQrQÿҥt nӗQJÿӝ 10 mg/L.
Quy trình xӱ lý vӃt bҭn máu và dӏch tiӃt cӫa bӋnh nhân COVID-19

3.1. Ĉӕi vӟi vӃt bҭn máu và dӏch tiӃt có thӇ tích nhӓ (<10 mL)
(1) Cách 1: vӃt bҭQQrQÿѭӧc phӫ bҵQJNKăQNKӱ trùng chӭa chlorine (nӗQJÿӝ chlorine hoҥt
tính 5000 mg/L) và loҥi bӓ cҭn thұQVDXÿyODXVҥch bӅ mһt vұt dөng 2 lҫn bҵQJNKăQNhӱ
trùng chӭa chlorine (nӗQJÿӝ chlorine hoҥt tính 500 mg/L).
(2) Cách 2: Cҭn thұn loҥi bӓ vӃt bҭn bҵng gҥc hoһFNKăQGQJOҫQVDXNKL ÿm ngâm vào
dung dӏch khӱ trùng chlorine 5000 mg/L.
3.2. Ĉӕi vӟi vӃt bҭn máu và dӏch tiӃt có thӇ tích lӟn (>10mL)
(1) ĈҫXWLrQÿһt biӇQEiRÿӇ mӑLQJѭӡi chú ý né.
(2) Thӵc hiӋn quy trình xӱ OêWKHRWURQJFiFKGѭӟLÿk\
Cách 1: Hҩp thө vӃt bҭn trong 30 phút vӟi mӝWNKăQK~WVҥch (có chӭa axit peroxyacetic có
khҧ QăQJKҩp thө 1 lít chҩt lӓng cho mӛLNKăQ YjOjPVҥch khu vӵc nhiӉm bҭQVDXÿmORҥi
bӓ chҩt bҭn.



ϵ

^ҼƚĂǇĚӌƉŚžŶŐǀăĜŝҲƵƚƌҷKs/Ͳϭϵ

Cách 2: Phӫ hoàn toàn vӃt bҭn bҵng bӝt khӱ trùng hoһc thuӕc tҭ\WDQWURQJQѭӟc hoһc phӫ
hoàn toàn vӃt bҭn bҵQJNKăQNK{FyNKҧ QăQJWKҩPQѭӟFYjÿә lên mӝWOѭӧng chҩt khӱ trùng
chӭa chlorine 10.000 mg/L vӯDÿӫĈӇ \rQWURQJSK~WWUѭӟc khi cҭn thұn loҥi bӓ vӃt bҭn.
(3) Phân, chҩt tiӃt, dӏFKQ{Q«Wӯ bӋQKQKkQQrQÿѭӧFÿӵng trong vұt chӭa riêng và khӱ trùng
mӛi 2 giӡ bҵng chҩt khӱ trùng có chӭa 20.000 mg/L chlorine vӟi tӍ lӋ chҩt bҭn trên chҩt khӱ
trùng là 1:2
(4) Sau khi loҥi bӓ vӃt bҭn, khӱ trùng bӅ mһt vұt dөng hoһFP{LWUѭӡng.
(5) Vұt chӭa chҩt bҭn có thӇ ÿѭӧc ngâm vào dung dӏch khӱ trùng có chӭa 5.000 mg/L chlorine
hoҥWWtQKWURQJSK~WYjVDXÿyUӱa sҥch lҥi.
(6) Các chҩt bҭn ÿѭӧc thu thұp QrQÿѭӧc xӱ OêQKѭOjUiF\WӃ.
(7) Các vұt dөQJÿmGQJQrQÿѭӧFÿӵng trong túi rác y tӃ 2 lӟSYjÿѭӧc xӱ OêQKѭUiF\WӃ.
Khӱ trùng các thiӃt bӏ y tӃ dùng lҥi cӫa COVID-19

4.1. Khӱ trùng mһt nҥ chӕQJÿӝc có bӝ lӑc không khí
Mһt nҥ chӕQJÿӝc có bӝ lӑc không khí

0Ǌ

ĈӝQJFѫYjGk\
ÿHR

Pin

Bӝ lӑc

Ӕng thӣ

KHÔNG tháo
rӡi bӝ lӑc
Ngâm trong dd
khӱ trùng 1000
mg/L chlorine
trong 30 phút

Lau nhiӅu lҫn vӟi dd khӱ trùng chӭa 1000 mg/L chlorine
YjÿӇ chҩt khӱ trùng hoҥWÿӝng trong 30 phút

Rӱa lҥi vӟi
Qѭӟc sҥch

Lau lҥi các bӝ phұn bҵng vҧi mӅPQK~QJQѭӟc sҥch

ĈӇ các bӝ phұn khô tӵ nhiên và gói vào túi zip

.K{QJÿӇ
dӏch chҧy vào
nguӗn khí
hoһFÿӝQJFѫ

Cҭn thұn khi lau mһt tiӃp
xúc cӫa pin. Không chҥm
trӵc tiӃp vào mһt tiӃp xúc
cӫDSLQĈҧm bҧo pin khô
KRjQWRjQWUѭӟc sӱ dөng
hoһc lѭXWUӳ

Không chҥm vào các
bӝ phұn lӑc khi làm
sҥch bӅ mһt ngoài.
Thay bӝ lӑc tùy theo
Kѭӟng dүn nhà sҧn xuҩt

/ѭXê&iFTX\WUuQKNKӱ WUQJFKRPǊEҧo hӝ ÿѭӧc mô tҧ ӣ trên chӍ dành cho loҥLPǊ có
thӇ tái sӱ dөng.
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4.2. Quy trình làm sҥch và khӱ trùng thiӃt bӏ Nӝi soi Tiêu hóa và Nӝi soi PhӃ quҧn
(1) Ngâm ӕng nӝi soi và van sӱ dөng lҥi vào dung dӏch chӭa 0.23% axit peroxyacetic (xác
ÿӏnh rõ nӗQJÿӝ chҩt khӱ WUQJWUѭӟc khi sӱ dөQJÿӇ ÿҧm bҧo hiӋu quҧ).
(2) Gҳn ӕng dүn cӫa tӯng kênh trong ӕng nӝi soi, tiêm vào dung dӏch 0.23% axit peroxyacetic
vào ӕng dүn bҵng mӝWEѫPWLrPP/FKRÿӃQNKLÿҫy ӕQJYjÿӧi 5 phút.
(3) Tháo ӕng dүn và rӱa tӯng khoang và van cӫa ӕng nӝi soi vӟi loҥi bàn chҧLÿһc biӋt dùng
mӝt lҫn.
(4) Ĉһt các van vào máy rӱa bҵQJVyQJkPNqPHQ]\PHÿӇ làm sҥch. Gҳn ӕng dүn vào tӯng
kênh trong ӕng nӝLVRL%ѫPGXQJGӏch 0.23% axit peroxyacetic vào ӕng bҵQJEѫPWLrP
50 mL và xҧ liên tөFWURQJSK~W%ѫPNK{QJNKtYjRÿӇ làm khô trong 1 phút.
(5) %ѫPQѭӟc sҥch vào ӕng dүn bҵng mӝWEѫPWLrPP/Yj[ҧ liên tөFWURQJSK~W%ѫP
NK{QJNKLYjRÿӇ làm khô trong 1 phút.
(6) KiӇm tra xem ӕng nӝi soi có bӏ rò rӍ không.
(7) Ĉһt vào máy rӱa và khӱ khuҭn ӕng nӝi soi. Chӑn mӭFÿӝ khӱ trùng cao
(8) Gӱi thiӃt bӏ ÿӃn trung tâm kiӇm soát nhiӉm khuҭQÿӇ tiӋt trùng bҵng ethylene oxide.
4.3. Xӱ OêEѭӟFÿҫXÿӕi vӟi các thiӃt bӏ y tӃ dùng lҥi khác
(1) NӃu không có vӃt bҭn nhìn thҩ\ÿѭӧc, nhúng thiӃt bӏ vào dung dӏch khӱ trùng chӭa 1000
mg/L chlorine trong ít nhҩt 30 phút.
(2) NӃu có các vӃt bҭn nhìn thҩ\ ÿѭӧc, nhúng thiӃt bӏ vào dung dӏch khӱ trùng chӭa 5000
mg/L chlorine trong ít nhҩt 30 phút.
(3) 6DXNKLNK{ÿyQJJyLNƭFjQJYà gӱi thiӃt bӏ ÿӃQÿѫQYӏ kiӇm soát nhiӉm khuҭn.
 Quy trình khӱ WUQJÿӕi vӟLÿӗ vҧi nhiӉm bҭn cӫa bӋnh nhân nghi ngӡ hoһFGѭѫQJ

tính COVID- 19

5.1. Ĉӗ vҧi nhiӉm bҭn
(1)QuҫQiRUDJLѭӡng, tҩm trҧi và bao gӕLÿmVӱ dөng cӫa bӋnh nhân
(2)Rèm cӱa cӫa khu vӵc cách ly
(3).KăQJLҿ ODXGQJÿӇ lau chùi khu vӵc cách ly
5.2. Cách thu thұp
(1) ĈҫXWLrQJyLÿӗ vҧi vào túi nhӵa dùng mӝt lҫn và niêm phong túi bҵng dây buӝc.
(2) TiӃSÿyJyLW~LQj\Eҵng mӝt túi nhӵa khác, niêm phong túi bҵng dây, buӝc gút nút thҳt
(gooseneck)
(3) Cuӕi cùng, gói túi nhӵa bên trong mӝt túi vҧi màu vàng và niêm phong bҵng dây buӝc.
(4) Gҳn nhãn nhiӉPÿһc biӋt và tên cӫa khoa phòng lên. GӱLW~LQj\ÿӃn phòng giһt.
5.3. /ѭXJLӳ và giһWÿӗ
(1) Ĉӗ vҧi nhiӉm bҭn phҧLÿѭӧc tách riêng vӟLFiFÿӗ vҧi nhiӉm khác (không phҧi COVID19) và giһt bҵng máy giһt riêng.
(2) Giһt sҥch và khӱ WUQJÿӗ vҧi bҵng dung dӏch khӱ trùng chӭa chlorine tҥi nhiӋWÿӝ ÿӝ C
trong ít nhҩt 30 phút.
5.4. Khӱ trùng các dөng cө chuyên chӣ
(1) Các dөng cө chuyên chӣ QrQÿѭӧc dùng riêng cho viӋc vұn chuyӇQÿӗ vҧi nhiӉm bҭn
(2) Dөng cө phҧLÿѭӧc khӱ trùng ngay sau khi chuyӇQÿӗ vҧi nhiӉm bҭn xong.
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(3) Dөng cө chuyên chӣ phҧL ÿѭӧc lau sҥch vӟi dung dӏch khӱ trùng chӭa chlorine (1000
mg/L chlorine hoҥWWtQK ĈӇ yên dөng cө WURQJSK~WWUѭӟc khi lau lҥi bҵQJQѭӟc sҥch.
Quy trình xӱ lý Rác thҧi y tӃ liên quan COVID-19

(1) Tҩt cҧ rác thҧi tӯ ca nghi ngӡ KD\FD[iFÿӏnh phҧLÿѭӧF[HPQKѭUiFWKҧi y tӃ.
(2) Ĉһt tҩt cҧ rác thҧi y tӃ vào mӝt túi 2 lӟSÿӵng rác thҧi y tӃ, niêm phong túi bҵng dây buӝc
gút nút thҳt (gooseneck) và xӏt khӱ trùng túi này bҵng dung dӏch khӱ trùng chӭa 1000
mg/L chlorine
(3) Bӓ các vұt sҳc nhӑn vào mӝt hӝp nhӵa riêng, niêm phong hӝp và xӏt khӱ trùng hӝp này
bҵng dung dӏch khӱ trùng chӭa 1000 mg/L chlorine
(4) Ĉһt các túi rác thҧi y tӃ vào thùng vұn chuyӇn rác thҧi y tӃ, gҳn nhãn chҩt thҧi lây nhiӉm,
ÿyQJNtQWKQJYjYұn chuyӇn.
(5) Vұn chuyӇn rác thҧLÿӃn mӝWÿLӇm tұp kӃt tҥm thӡi dành cho rác thҧi y tӃ, sӱ dөng mӝt
tuyӃQÿѭӡng cӕ ÿӏnh vào mӝt thӡLÿLӇm cӕ ÿӏQKYjÿӇ rác thҧi tách biӋt nhau, tҥi mӝWÿӏa
ÿLӇm cӕ ÿӏnh.
(6) Rác thҧi y tӃ phҧLÿѭӧc thu thұp và xӱ lý bӣi mӝWÿѫQYӏ xӱ lý rác thҧi y tӃ ÿѭӧF1KjQѭӟc
cҩp phép.
Quy tình xӱ OêSKѫLQKLӉm vӟi COVID-19 cho nhân viên y tӃ
3KѫLQKLӉm nhân viên y tӃ vӟi COVID-19 ӣ QѫLOjPYLӋc

Có vӃt
WKѭѫQJ

Niêm mҥc
ví dө mҳt

VӃWWKѭѫQJGR
vұt nhӑn

3KѫLQKLӉm
trӵc tiӃSÿѭӡng
hô hҩp

Loҥi bӓ chҩt bҭn
bҵQJNKăQJҥc sҥch,
xӏt dd iodophor
0.5% hoһc cӗn 75%
lên vùng da trong ít
nhҩWSK~WÿӇ khӱ
trùng, rӱa lҥLGѭӟi
YzLQѭӟc chҧy

Rӱa nhiӅu
lҫn vӟi
Qѭӟc muӕi
sinh lý hoһc
dd 0.05%
LRGRSKRUÿӇ
khӱ trùng

Nһn máu tӯ ÿҫu
gҫn ra xa => rӱa
nhiӅu lҫQGѭӟi vòi
Qѭӟc chҧy => Khӱ
trùng bҵng cӗn
75% hoһc 0.5%
iodophor

Rӡi khӓi khu cách
ly ngay. Súc hӑng
bҵQJQѭӟc
muӕi/dd iodophor
0.05%. Nhúng
cotton swab vào
cӗn 75%, phӃt
nhҽ vòng tròn
khoan PǊL

Da
lành

Rӡi khӓi khu vӵFÿLӅu trӏ cách ly và vào phòng cách ly

Báo cáo vӟi cҩp trên/khoa phòng
&iFKO\YjJLiPViWQJѭӡi bӏ SKѫLQKLӉm (trӯ SKѫLQKLӉPGDOjQK WURQJQJj\7URQJWUѭӡng hӧp
có triӋu chӭng, nhanh chóng báo cáo vӟi khoa phòng liên quan.
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(1) 3KѫLQKLӉm qua da: Da trӵc tiӃp SKѫLQKLӉm vӟi mӝWOѭӧng lӟn chҩt bҭn lây nhiӉm nhìn
thҩ\ÿѭӧc ví dө QKѭPiXGӏch tiӃt, phân hoһc chҩt thҧi cӫa bӋnh nhân
(2) 3KѫLQKLӉm qua niêm mҥc: Niêm mҥc ví dө QKѭniêm mһt mҳt hoһFÿѭӡng hô hҩp SKѫL
nhiӉm trӵc tiӃp vӟi chҩt bҭn lây nhiӉPQKѭPiXGӏch tiӃt, phân hoһc chҩt thҧi cӫa bӋnh
nhân.
(3) VӃt WKѭѫQJGRYұt nhӑn: vӃWWKѭѫQJWUrQFѫWKӇ Jk\UDGRÿӗ vұt nhӑQÿmWӯng tiӃp xúc vӟi
máu, dӏch tiӃt, phân hoһc chҩt thҧi cӫa bӋnh nhân.
(4) 3KѫL QKLӉm trӵc tiӃS ÿѭӡng hô hҩp: Khҭu trang bӏ tuӝW PǊL KRһc miӋng tiӃp xúc gҫn
(trong phҥm vi 1 mét) vӟi mӝt bӋQKQKkQ[iFÿӏnh nhiӉm mà không mang khҭu trang.
Phүu thuұt cho bӋnh nhân nghi ngӡ hoһF[iFÿӏnh nhiӉm

8.1. Yêu cҫu vӅ phòng phүu thuұt và dөng cө bҧo hӝ y tӃ cho nhân viên
(1) Sҳp xӃp bӋnh nhân mә ӣ phòng mә áp lӵFkP;iFÿӏnh lҥi nhiӋWÿӝÿӝ ҭm và áp lӵc cӫa
phòng mә.
(2) Chuҭn bӏ sҹn tҩt cҧ FiFÿӗ dùng cҫn thiӃt cho cuӝc mә và sӱ dөng các dөng cө phүu thuұt
dùng mӝt lҫn nӃu có thӇ.
(3) Tҩt cҧ nhân viên phòng mә (bao gӗm phүu thuұWYLrQEiFVƭNӻ thuұt viên gây mê hӗi sӭc,
ÿLӅXGѭӥng và phө dөng cө trong phòng mә) nên mang dөng cө bҧo hӝ y tӃ cá nhân trong
SKzQJÿӋPWUѭӟFNKLEѭӟc vào phòng mә: Mang 2 nón, khҭu trang N95, kính bҧo hӝ, quҫn
áo bҧo hӝEDRJLj\JăQJWD\ODWH[YjPһt nҥ chӕQJÿӝc có bӝ lӑc khí.
(4) Phүu thuұWYLrQYjÿLӅXGѭӥng phө dөng cө QrQPDQJWKrPÿӗ phүu thuұt vô trùng dùng
mӝt lҫn.
(5) BӋnh nhân nên mang nón và khҭu trang y tӃ dùng mӝt lҫn tùy trѭӡng hӧp.
(6) ĈLӅXGѭӥng hӛ trӧ ӣ SKzQJÿӋm chӏu trách nhiӋm cung cҩp các dөng cө tӯ khu vӵFÿӋm
vào phòng mә áp lӵc âm.
(7) Trong cuӝc mә, khu vӵFÿӋm và phòng mә QrQÿѭӧFÿyQJNtQYjFXӝc mә chӍ ÿѭӧc thӵc
hiӋn nên phòng mә ÿDQJFyiSOӵc âm.
(8) Nhӳng nhân viên không có nhiӋm vө NK{QJÿѭӧc vào phòng mә.
8.2. Quy trình khӱ trùng lҫn cuӕi
(1) Chҩt thҧi y tӃ phҧLÿѭӧc xӱ OêQKѭFKҩt thҧi y tӃ liên quan COVID-19
(2) Các thiӃt bӏ y tӃ dùng lҥi phҧLÿѭӧc khӱ WUQJWKHRQKѭTX\WUuQKNKӱ trùng COVID-19
cho thiӃt bӏ y tӃ.
(3) Ĉӗ vҧi y tӃ phҧL ÿѭӧc khӱ trùng và xӱ Oê QKѭ TX\ WUuQK NKӱ WUQJ ÿӗ vҧi nhiӉm bҭn
COVID-19
(4) Ĉӕi vӟi bӅ mһt vұt dөng (trang thiӃt bӏ bao gӗm bàn ghӃ, bàn mә…):
ᬅ Chҩt bҭn máu, dӏch tiӃt thҩy rõ phҧL ÿѭӧc loҥi bӓ WUѭӟc khi khӱ trùng (xӱ lý theo quy
trình xӱ lý vӃt bҭn máu, dӏch tiӃt )
ᬆ Tҩt cҧ bӅ mһt phҧLÿѭӧc lau chùi vӟi dung dӏch khӱ trùng chӭa 1000 mg/L chlorine hoҥt
WtQKYjÿӇ tiӃp xúc vӟi chҩt khӱ trùng trong ít nhҩt 30 phút.
(5) Ĉӕi vӟLVjQQKjYjYiFKWѭӡng:
ᬅ Chҩt bҭn máu, dӏch tiӃt thҩy rõ phҧL ÿѭӧc loҥi bӓ WUѭӟc khi khӱ trùng (xӱ lý theo quy
trình xӱ lý vӃt bҭn máu, dӏch tiӃt
ᬆ Tҩt cҧ bӅ mһt phҧLÿѭӧc lau chùi vӟi dung dӏch khӱ trùng chӭa 1000 mg/L chlorine hoҥt
WtQKYjÿӇ tiӃp xúc vӟi chҩt khӱ trùng trong ít nhҩt 30 phút.
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(6) Không khí trong phòng: Tҳt bӝ lӑc cӫa quҥt (Fan filter unit). Khӱ trùng không khí bҵng
ÿqQWLDFӵc tím trong ít nhҩt 1 giӡ. Mӣ lҥi bӝ lӑc cӫa quҥWÿӇ làm sҥch không khí trong ít
nhҩt 2 giӡ.
Quy trình xӱ lý thi thӇ cӫa bӋnh nhân nghi ngӡ hoһF[iFÿӏnh nhiӉm COVID-19

(1) Dөng cө bҧo hӝ y tӃ cho nhân viên: Nhân viên phҧLÿѭӧc cung cҩSÿҫy dөng cө bҧo hӝ y
tӃ cá nhân bao gӗm quҫn áo làm viӋFPǊGQJPӝt lҫQJăQJWD\GQJOҫQYjJăQJWD\
dài cao su dày, quҫn áo bҧo hӝ, khҭu trang N95 hoһc mһt nҥ chӕQJÿӝc có bӝ lӑc khí, tҩm
bҧo hӝ mһt (face shield), giày làm viӋc hoһc ӫng cao su, bao giày chӕng thҩm, tҥp dӅ
chӕng thҩm hoһc áo choàng chӕng thҩm …
(2) Xӱ lý thi thӇ: Bӏt các lӛ WUrQFѫWKӇ và khâu lҥi vӃWWKѭѫQJQӃu có, ví dө QKѭPLӋQJPǊL
tai, hұu môn, vӃt mӣ khí quҧn, bҵng bóng vҧi cotton hoһc gҥc có nhúng dung dӏch khӱ
WUQJFKѭD-5000 mg/L chlorine hoһc 0.5% axit peroxyacetic
(3) Bӑc thi thӇ bҵng mӝt tҩm vҧi hai lӟSÿѭӧc ngâm vӟi chҩt khӱ trùng, và gói vào mӝt tҩm
bӑc thi thӇ hai lӟp, chӕng rò rӍQLrPSKRQJNtQYjÿmÿѭӧc ngâm vӟi dung dӏch khӱ trùng
chӭa chlorine.
(4) Thi thӇ sӁ ÿѭӧc vұn chuyӇn bӣi nhân trong khu cách ly cӫa bӋnh viӋn qua khu vӵc lây
nhiӉm vào mӝWWKDQJPi\ÿһc biӋt, ra khӓi khoa và thҷQJÿӃn QѫLWұp kӃt cӕ ÿӏQKÿӇ hӓa
táng bҵQJ[Hÿһc biӋt càng sӟm càng tӕt.
(5) Khӱ trùng lҫn cuӕi: Thӵc hiӋn quy trình khӱ trùng lҫn cuӕi tҥi khoa và thang máy.

V. Công nghӋ thông tin trong viӋc dӵ phòng và kiӇm soát dӏch
GiҧPQJX\FѫOk\QKLӉm chéo khi bӋnh nhân cҫn khám bӋnh

(1) +ѭӟng dүQQJѭӡi dân tiӃp cұn các dӏch vө không-khҭn-cҩSQKѭÿLӅu trӏ bӋnh mãn tính qua
mҥng internet nhҵm làm giҧm sӕ Oѭӧt bӋQKQKkQÿӃn khám tҥL FѫVӣ y tӃĈLӅu này làm
giҧPQJX\FѫOk\QKLӉm chéo.
(2) Các bӋnh nhân bҳt buӝc phҧi khám tҥLFѫVӣ y tӃ QrQÿһt lӏch hҽQWUѭӟc qua mҥng, cung
cҩSFiFKѭӟng dүn vӅ viӋFÿLOҥi, chӛ ÿұu xe, thӡi gian ÿӃn khám, các biӋn pháp bҧo vӋ,
phân tҫQJQJX\FѫEӋQKQKkQTX\WUuQKWKăPNKiP«%Ӌnh nhân thu thұSÿҫ\ÿӫ thông
tin qua mҥng nhҵP JL~SEiFVƭ Fҧi thiӋn hiӋu quҧ chҭQÿRiQYjÿLӅu trӏ ÿӗng thӡi giҧm
thӡi gian mӝt lҫQÿLNKiPEӋnh.
(3) KhuyӃn khích bӋnh nhân tұn dөng các dӏch vө tӵ phөc vө ÿLӋn tӱ ÿӇ giҧm viӋc tiӃp xúc
vӟLQJѭӡLNKiFTXDÿyOjPJLҧPQJX\FѫOk\QKLӉm chéo.
Giҧm FѭӡQJÿӝ làm viӋFYjQJX\FѫQKLӉm trùng cӫa nhân viên y tӃ

(1) Cұp nhұt kiӃn thӭc và kinh nghiӋm cӫa các chuyên JLDWK{QJTXDWѭYҩn online hoһc hӝi
chҭQÿDFKX\rQNKRDÿӇ ÿҥt ÿѭӧFSKѭѫQJSKiSÿLӅu trӏ tӕLѭXFKRFiFca bӋnh khó và phӭc
tҥp.
(2) Thӵc hiӋn viӋc khám bӋQK WRjQ NKRD ÿL URXQG  Wӯ xa nhҵm làm giҧm nhӳQJ QJX\ Fѫ
nhiӉPNK{QJÿiQJFyFǊQJQKѭJLҧPFѭӡQJÿӝ công viӋc cӫa nhân viên y tӃ ÿӗng thӡi tiӃt
kiӋPÿѭӧc dөng cө bҧo hӝ.
(3) Truy cұp dӳ liӋu mӟi nhҩt vӅ tình trҥng sӭc khӓe bӋnh nhân qua HӋ thӕng sӭc khӓHÿLӋn
tӱ hoһFPm45 OѭXêPӑLQJѭӡi cҫn có MÃ XANH trong HӋ thӕng sӭc khӓHÿLӋn tӱ ÿӇ
có thӇ ÿLOҥi trong thành phӕ) và bҧng câu hӓi dӏch tӉ trӵc tuyӃn nhҵm phân tҫQJQJX\Fѫ
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cho bӋQKQKkQÿһc biӋt là các bӋnh nhân có sӕt hoһc là ca nghi ngӡÿӗng thӡi vүn phòng
ngӯDQJX\FѫOk\QKLӉm mӝt cách hiӋu quҧ.
(4) BӋQKiQÿLӋn tӱ cӫa bӋnh nhân tҥi các Phòng khám sàng lӑc và hӋ thӕng chҭQÿRiQKuQK
ҧQK&7ÿѭӧc hӛ trӧ bӣi AI có thӇ giúp làm giҧPFѭӡQJÿӝ làm viӋFQKDQKFKyQJ[iFÿӏnh
FiFFDQJX\FѫFDRYjWUiQKEӓ sót chҭQÿRiQ
Phҧn ӭQJQKDQKWUѭӟc nhu cҫu Cách ly cӫa COVID-19

(1) Yêu cҫXFѫEҧn vӅ công nghӋ ÿӕi vӟi mӝt hӋ thӕng bӋnh viӋn trên nӅn tҧQJÿiPPk\FKR
phép sӱ dөng tӭc thì hӋ thӕng thông tin cҫn thiӃt cho viӋc ӭng phó vӟi mӝt dӏch bӋnh, ví
dө QKѭKӋ thӕng thông tin cho các Phòng khám sàng lӑc mӟi, phòng theo dõi và khoa cách
ly.
(2) TӕLѭXKyDKӋ thӕng thông tin cӫa bӋnh viӋn dӵa trên hҥ tҫng Internet nhҵm thӵc hiӋn viӋc
huҩn luyӋn trӵc tuyӃn cho nhân viên y tӃ và vұn hành hӋ thӕQJQKDQKFKyQJÿӗng thӡi tҥo
ÿLӅu kiӋn cho các kӻ VѭYұn hành và hӛ trӧ bҧo trì tӯ [DFǊQJQKѭFұp nhұWFiFWtQKQăQJ
mӟi cho hӋ thӕng y tӃ.
[Mҥng Internet FAHZU+ BӋnh viӋn – 0{KuQK&KăPVyFVӭc khӓe trӵc tuyӃn]
KӇ tӯ lúc COVID-19 bùng phát, Mҥng Internet FAHZU + BӋnh viӋQÿmQKDQKFKyQJFKX\Ӈn
PuQKÿӇ cung cҩp dӏch vө &KăPVyFVӭc khӓe trӵc tuyӃn thông qua nӅn tҧng y tӃ trӵc tuyӃn
ChiӃt Giang (Zhejiang¶V 2QOLQH 0HGLFDO 3ODWIRUP  Yӟi dӏch vө khám sӭc khӓe trӵc tuyӃn
miӉn phí 24/24, cung cҩp dӏch vө y tӃ tӯ xa cho bӋnh nhân ӣ Trung Quӕc và cҧ thӃ giӟi.
BӋQKQKkQÿѭӧc tiӃp cұn vӟi dӏch vө y tӃ KjQJÿҫu cӫa FAHZU tҥLQKjTXDÿyJLҧm nguy
FѫOk\QKLӉPFKpRNKLWKăPNKiPWUӵc tiӃp tҥi bӋnh viӋQ7tQKÿӃQQJj\WKiQJKѫQ
PѭӡLQJKuQQJѭӡLÿmVӱ dөng dӏch vө cӫa Mҥng Internet FAHZU+BӋnh viӋn.
+ѭӟng dүn dùng nӅn tҧng y tӃ trӵc tuyӃn ChiӃt Giang
ᬅTҧi app Alipay
ᬆMӣ Alipay (phiên bҧn Trung QuӕF YjWuP³=KHMLDQJ3URYLQFLDO2QOLQH0HGLFDO3ODWIRUP´
ᬇChӑn 1 bӋnh viӋn (BӋnh viӋn liên kӃWÿҫu tiên, BӋnh viӋQĈҥi hӑc Y khoa ChiӃt Giang)
ᬈĈăQJFkXKӓi cӫa bҥn và chӡ EiFVƭWUҧ lӡi.
ᬉSӁ FyWK{QJEiRNKLEiFVƭWUҧ lӡi bҥQ6DXÿyPӣ Alipay và chӑn Friends
ᬊ ChӑQ=KHMLDQJ2QOLQH0HGLFDO3ODWIRUPÿӇ biӃt thêm chi tiӃt và bҳWÿҫu buәi khám bӋnh
cӫa bҥn.
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[ThiӃt lұp NӅn tҧng liên lҥc giӳa các chuyên gia trên thӃ giӟi tҥi BӋnh viӋn liên kӃWÿҫu
tiên – Ĉҥi hӑc Y khoa ChiӃt Giang]
Do sӵ lây lan cӫa ÿҥi dӏch COVID-19, BӋnh viӋn liên kӃWÿҫu tiên – Ĉҥi hӑc Y khoa ChiӃt
*LDQJ )$+=8 Yj$OLEDEDÿmFQJQKDXWKjQKOұp NӅn tҧng liên lҥc giӳa các chuyên gia
trên thӃ giӟi vӟi mөFÿӏch cҧi thiӋn chҩWOѭӧQJFKăPVyFYjÿLӅu trӏ bӋQKQKkQÿӗng thӡi
WăQJFѭӡng hӧp tác và chia sҿ tài nguyên thông tin. NӅn tҧng này giúp các chuyên gia y tӃ tӯ
khҳS QѫL WUrQ WKӃ giӟi kӃt nӕi vӟi nhau và chia sҿ nhӳng kinh nghiӋm vô giá trong cuӝc
chiӃn chӕng lҥi COVID-WK{QJTXDFiFWtQKQăQJQKѭWLQQKҳQÿѭӧc dӏch trong thӡi gian
thӵc, hӝi thҧo trӵc tuyӃn…
- +ѭӟng dүn vӅ cách tham gia NӅn tҧng liên lҥc giӳa các chuyên gia trên thӃ giӟi cӫa BӋnh
viӋn liên kӃWÿҫu tiên – Ĉҥi hӑc Y khoa ChiӃt Giang
ᬅTҧi ӭng dөng DingTalk tӯ ÿӏa chӍ www.dingtalk.com/en
ᬆĈăQJNêWK{QJWLQYjWLӃQKjQKÿăQJQKұp
ᬇTham gia vào NӅn tҧng liên lҥc giӳa các chuyên gia bҵng 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Sӱ dөng mã nhóm. ChӑQ&RQWDFWV!-RLQWHDP!-RLQE\7HDP&RGHVDXÿyQKұp
,'³YQDK1170´
Cách 2: Scan mã QR
ᬈĈLӅn thông tin cӫa bҥQÿӇ tham gia, bao gӗm tên, quӕFJLDYjFѫVӣ y tӃ
ᬉTham gia nhóm chat cӫD)$+=8VDXNKLÿѭӧc chҩp thuұn tӯ admin
ᬊ Sau khi tham gia nhóm chat, nhân viên y tӃ có thӇ gӱi tin nhҳQÿѭӧc tӵ ÿӝng dӏch nhӡ Trí
thông minh nhân tҥo (AI), nhұQFiFYLGHRKѭӟng dүQFǊQJQKѭWLӃp cұQÿѭӧFFiF+ѭӟng
dүQÿLӅu trӏ.
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PHҪN 2. CHҬ1Ĉ2È19¬Ĉ,ӄU TRӎ
,ĈLӅu trӏ cá nhân hóa, phӕi hӧSÿDQJjQK
FAHZU là mӝt trong sӕ các bӋnh viӋQÿѭӧc dành riêng cho bӋnh nhân COVID-ÿһc biӋt là
nhӳng bӋnh nhân mҳc bӋnh nһng, nguy kӏch vӟi tәQWKѭѫQJÿDFѫTXDQYjFҫn sӵ phӕi hӧSÿD
FKX\rQ NKRD ÿӇ ÿLӅu trӏ (multidisciplinary team MDT). KӇ tӯ khi dӏch bӋnh bùng phát,
)$+=8 ÿm WKjQK Oұp mӝt nhóm chuyên gia bao gӗP FiF EiF Vƭ Wӯ nhiӅX FKX\rQ NKRD QKѭ
truyӅn nhiӉm, hô hҩp, ICU, xét nghiӋP;TXDQJVLrXkPGѭӧc, y hӑc cә truyӅn, tâm lý, trӏ
liӋu hô hҩp, phөc hӗi chӭFQăQJGLQKGѭӥng tiӃt chӃÿLӅXGѭӥng... Mӝt quy trình chҭQÿRiQ
YjÿLӅu trӏ ÿDQJjQKWRjQGLӋQÿѭӧc thiӃt lұSWURQJÿyFiFEiFVƭFҧ trong và ngoài khu vӵc
cách ly có thӇ thҧo luұn vӟi nhau vӅ tình trҥng cӫa bӋnh nhân mӛi ngày thông qua hӑp video.
ĈLӅXQj\FKRSKpSFiFEiFVƭFKӍ ÿӏnh liӋXWUuQKÿLӅu trӏ mӝt cách khoa hӑc, hiӋu quҧ, phӕi
hӧp nhiӅu chuyên ngành và phù hӧp cho tӯQJWUѭӡng hӧp.
ĈѭDUDTX\Ӄt ÿӏQKÿ~QJÿҳQOjÿLӅXFѫEҧn trong sӵ phӕi hӧSÿDFKX\rQNKRD&iFFKX\rQJLD
tӯ các phòng ban khác nhau thҧo luұn vӅ các vҩQÿӅ WURQJOƭQKYӵc chuyên môn cӫa hӑ FǊQJ
QKѭFiFYҩQÿӅ quan trӑQJOLrQTXDQÿӃQSKѭѫQJSKiSFKҭQÿRiQYjÿLӅu trӏ6DXÿySKѭѫQJ
SKiS ÿLӅu trӏ cuӕL FQJ ÿѭӧc quyӃW ÿӏnh bӣi sӵ thӕng nhҩt cӫa các chuyên gia giàu kinh
nghiӋm.
Phân tích có hӋ thӕng là cӕt lõi trong sӵ phӕi hӧSÿDFKX\rQNKRD&iFEӋnh nhân lӟn tuәi vӟi
nhiӅu bӋnh nӅQFyQJX\FѫGLӉn tiӃn xҩu và nguy kӏch. Cùng vӟi viӋc theo dõi chһt chӁ diӉn
tiӃn bӋnh COVID-19, toàn trҥng cӫa bӋnh nhân, các biӃn chӭng và kӃt quҧ WKăPNKiPKjQJ
QJj\QrQÿѭӧFSKkQWtFKNƭOѭӥQJÿӇ thҩy rõ diӉn tiӃn cӫa bӋnh nhân. Cҫn phҧi can thiӋp chӫ
ÿӝQJÿӇ QJăQFKһn bӋnh diӉn biӃn xҩu và thӵc hiӋn các biӋn pháp dӵ SKzQJQKѭWKXӕc kháng
virus, thӣ oxy và bә VXQJGLQKGѭӥng.
MөFÿtFKFӫa sӵ phӕi hӧSÿDFKX\rQNKRDOjQKҵm cá thӇ KyDÿLӅu trӏ. KӃ hoҥFKÿLӅu trӏ nên
ÿѭӧFÿLӅu chӍnh theo tӯng bӋnh nhân khi xem xét sӵ khác biӋt vӅ FѫÿӏDJLDLÿRҥn, và tӯng
loҥi bӋnh nhân.
Kinh nghiӋm cӫa chúng tôi cho thҩy sӵ phӕi hӧSÿDFKX\rQNKRDFyWKӇ cҧi thiӋQÿiQJNӇ hiӋu
quҧ cӫa viӋc chҭQÿRiQYjÿLӅu trӏ COVID-19.



ϭϳ

^ҼƚĂǇĚӌƉŚžŶŐǀăĜŝҲƵƚƌҷKs/Ͳϭϵ

II. Sinh bӋnh hӑc và các chӍ sӕ viêm
Xét nghiӋm tìm axit nucleic SARS-CoV-2

1.1 Lҩy mүu xét nghiӋm
Mүu bӋnh phҭm phù hӧSSKѭѫQJSKiSYjWKӡLÿLӇm lҩy mүXÿ~QJUҩt quan trӑQJÿӇ cҧi thiӋn
ÿӝ nhҥy cӫa xét nghiӋm. Các mүu bӋnh phҭm bao gӗm: bӋnh phҭPÿѭӡng hô hҩp trên (phӃt
hӑQJPǊLGӏch tiӃWPǊLKӑng), bӋnh phҭPÿѭӡng hô hҩSGѭӟL ÿjPGӏch tiӃt, dӏch rӱa phӃ
quҧQ PiXSKkQQѭӟc tiӇu và dӏch tiӃt kӃt mҥFĈjPYjFiFPүu bӋnh phҭPÿѭӡng hô hҩp
Gѭӟi khác có tӹ lӋ D[LWQXFOHLFGѭѫQJWtQKFDRQrQWKѭӡQJÿѭӧc lҩy làm xét nghiӋm. SARSCoV-FyiLWtQKWăQJVLQKYӟi các tӃ bào phӃ nang loҥi II (AT2) và sӵ phát tán virus nhiӅu
nhҩt xuҩt hiӋn tӯ ÿӃn 5 ngày sau khi có triӋu chӭQJ'RÿyQӃu xét nghiӋm axit nucleic âm
tính ӣ lҫQÿҫu, cҫn tiӃp tөc lҩy bӋnh phҭm và xét nghiӋm vào nhӳng ngày tiӃp theo.
1.2. Xét nghiӋm tìm axit nucleic
Xét nghiӋm axit nucleic là SKѭѫQJSKiSÿѭӧFѭXWLrQÿӇ chҭQÿRiQ&29,'-19. Quy trình xét
nghiӋPWKHRKѭӟng dүn sӱ dөng cӫa bӝ NLWQKѭVDX0үu thӱ ÿѭӧc xӱ OêWUѭӟFVDXÿyYLUXV
ÿѭӧc ly giҧL ÿӇ chiӃt xuҩW D[LWQXFOHLF%DJHQÿһFWUѭQJFӫa SARS-CoV-2, cө thӇ là Open
Reading Frame 1a/b (ORF1a/b), nucleocapsid protein (N), và gen protein vӓ ( ÿѭӧc khuӃch
ÿҥi bҵng công nghӋ ÿӏQKOѭӧng PCR thӡi gian thӵc (RT-3&5 &iFJHQÿmNKXӃFKÿҥLÿѭӧc
phát hiӋn nhӡ FѭӡQJÿӝ huǤnh quang. Tiêu chuҭn xét nghiӋPGѭѫQJWtQKOjJHQ25)DE
GѭѫQJWtQK và/ hoһFJHQ1JHQ(GѭѫQJWtQK
ViӋc kӃt hӧp axit nucleic tӯ nhiӅu loҥi bӋnh phҭm có thӇ giúp chҭQ ÿRiQ FKtQK [iF KѫQ
Trong sӕ các bӋQKQKkQGѭѫQJWtQKYӟi RT-PCR dùng bӋnh phҭPÿѭӡng hô hҩp, có khoҧng
30-40% có thӇ phát hiӋn axit nucleic virus trong máu và 50 - 60% trong phân. Tuy nhiên, tӹ lӋ
GѭѫQJWtQKFӫa xét nghiӋm axit nucleic trong các mүXQѭӟc tiӇu là khá thҩp.
Xét nghiӋm sӱ dөng nhiӅu loҥi bӋnh phҭm tӯ ÿѭӡng hô hҩp, phân, máu và các loҥi bӋnh phҭm
khác giúp cҧi thiӋQÿӝ nhҥy cӫa xét nghiӋPÿӕi vӟLWUѭӡng hӧp bӋnh nghi ngӡ, giúp theo dõi
hiӋu quҧ ÿLӅu trӏ và quҧn lý các biӋn pháp cách ly sau xuҩt viӋn.
Phân lұp và nuôi cҩy virus

Nuôi cҩy virus phҧL ÿѭӧc thӵc hiӋn trong phòng thí nghiӋP Fy ÿӝ an toàn sinh hӑc cҩp 3
(BSL- 4XiWUuQKQj\ÿѭӧc mô tҧ ngҳn gӑQQKѭVDX&iFPүXÿjPSKkQPӟi... cӫa bӋnh
QKkQÿѭӧc lҩy và cҩy vào tӃ bào Vero-(ÿӇ nuôi cҩy virus. Sau 96 giӡÿHPUDTXDQViWKLӋu
ӭng bӋnh biӃn (CPE). NӃu phát hiӋQÿѭӧc axit nucleic chӭng tӓ viӋc nuôi cҩ\ÿmWKjQKF{QJ
ĈROѭӡng hiӋu giá vi rút: Sau khi pha loãng nӗQJÿӝ vi rút theo hӋ sӕ 7&,'ÿѭӧc xác
ÿӏnh bҵQJSKѭѫQJSKiSYLWӃ bào. Mһt khác, khҧ QăQJVӕng cӫDYLUXVÿѭӧF[iFÿӏnh bӣi các
ÿѫQYӏ hình thành mҧng (plaque forming unit - PFU).
Xét nghiӋm phát hiӋn kháng thӇ huyӃt thanh

Các kháng thӇ ÿһc hiӋXÿѭӧc tҥRUDVDXNKLFѫWKӇ nhiӉm virus SARS-CoV-2. Các xét nghiӋm
kháng thӇ huyӃt thanh gӗm có sҳc ký miӉn dӏch vàng keo, ELISA, miӉn dӏch phát quang
KyD« Xét nghiӋP,J0ÿһc hiӋu huyӃt thanh, hoһc hiӋu giá kháng thӇ ,J*ÿһc hiӋu trong giai
ÿRҥn phөc hӗLWăQJJҩp 4 lҫn so vӟLJLDLÿRҥn cҩp tính, có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng làm tiêu chuҭn
chҭQÿRiQFKREӋnh nhân nghi ngӡ mҳc COVID-WURQJWUѭӡng hӧp xét nghiӋm axit nucleic
âm tính. Trong quá trình tiӃn triӇn bӋnh, IgM có thӇ ÿѭӧc phát hiӋn sau 10 ngày trong khi IgG
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ÿѭӧc phát hiӋn sau 12 ngày kӇ tӯ khi khӣi phát triӋu chӭng. TҧLOѭӧQJYLUXVVDXÿyJLҧm dҫn
khi nӗQJÿӝ kháng thӇ trong huyӃWWKDQKWăQJ
Các chӍ sӕ viêm

Nên tiӃn hành xét nghiӋP ÿӏQKOѭӧng protein phҧn ӭng C (CRP), procalcitonin, ferritin, Ddimer, các loҥi tӃ bào lympho, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-Į,1)- và các chӍ sӕ khác vӅ ÿiSӭng
viêm và miӉn dӏch. Các chӍ sӕ này có thӇ JL~SÿiQKJLiWLӃn triӇn lâm sàng, dӵ EiRQJX\Fѫ
bӋnh nһQJYjÿѭDUDFѫVӣ cho viӋc xây dӵng chiӃQOѭӧFÿLӅu trӏ.
Hҫu hӃt bӋnh nhân mҳc COVID-19 có mӭFSURFDOFLWRQLQEuQKWKѭӡQJWURQJNKL&53WăQJOrQ
ÿiQJNӇ. NӗQJÿӝ &53WăQJQKDQKYjU}UӋt gӧi ý nhiӅu khҧ QăQJFyQKLӉm trùng thӭ phát. DGLPHUWăQJU}UӋWWURQJWUѭӡng hӧp bӋnh nһng, nguy kӏFKÿk\OjPӝt yӃu tӕ QJX\FѫWLӅm tàng
ÿiQKJLiWLrQOѭӧng bӋnh xҩu. Các bӋnh nhân có tәng sӕ tӃ bào lympho thҩp ngay khi mҳc
bӋQKWKѭӡQJFyWLrQOѭӧng xҩu. BӋnh nhân nһQJWKѭӡng có sӕ Oѭӧng tӃ bào lympho máu ngoҥi
biên giҧm dҫn trong khi nӗQJÿӝ cӫa IL-6 và IL-10 lҥLWăQJOrQÿiQJNӇ, viӋc theo dõi hai chӍ
sӕ này (IL-6 và IL-10) rҩt hӳXtFKÿӇ ÿiQKJLiQJX\FѫWLӃn triӇn bӋnh nһng.
Phát hiӋn bӝi nhiӉm do vi khuҭn hoһc nҩm

BӋnh nhân nһng và nguy kӏch rҩt dӉ bӏ bӝi nhiӉm bӣi vi khuҭn hoһc nҩm. Mүu bӋnh phҭPÿҥt
chuҭn phҧL ÿѭӧc lҩy tӯ vӏ trí nhiӉP WUQJ ÿӇ nuôi cҩy vi khuҭn hoһc nҩm. NӃu nghi ngӡ
nhiӉm trùng phәi thӭ phát, phҧi lҩy mүu bҵQJFiFKKRUDÿjPWӯ sâu trong phәi, hút khí quҧn,
dӏch rӱa phӃ quҧn hoһc lҩy mүu bàn chҧLÿӇ nuôi cҩy. Cҩ\PiXQrQÿѭӧc tiӃn hành ӣ nhӳng
bӋnh nhân sӕt cao. Cҩy máu tӯ WƭQKPҥch ngoҥi biên hoһc tӯ FDWKHWHUVQrQÿѭӧc thӵc hiӋn ӣ
nhӳng bӋnh nhân nghi ngӡ nhiӉm trùng huyӃWFyÿһt catheter. Ngoài ra, phҧi làm xét nghiӋm
G máu (blood G test) và xét nghiӋm GM ít nhҩt hai lҫn mӝt tuҫn bên cҥnh nuôi cҩy nҩm.
An toàn phòng thí nghiӋm

Các biӋn pháp bҧo vӋ an toàn sinh hӑFQrQÿѭӧF[iFÿӏnh dӵa trên các mӭFÿӝ rӫi ro khác
nhau cӫa quy trình thí nghiӋm. Các biӋn pháp bҧo hӝ ciQKkQQrQÿѭӧc thӵc hiӋn theo các yêu
cҫu an toàn phòng thí nghiӋm BSL- ÿӕi vӟi quá trình thu thұp mүu bӋnh phҭP ÿѭӡng hô
hҩp, xét nghiӋm axit nucleic và các hoҥWÿӝng nuôi cҩy virus. Bҧo hӝ cá nhân theo yêu cҫu an
toàn phòng thí nghiӋm BSL-QrQÿѭӧc thӵc hiӋQÿӕi vӟi các xét nghiӋm sinh hóa, miӉn dӏch
và các xét nghiӋPWK{QJWKѭӡng khác. Mүu bӋnh phҭm phҧLÿѭӧc vұn chuyӇn trong các thùng
hoһc hӝp chuyên biӋWÿiSӭng các yêu cҫu vӅ an toàn sinh hӑc. Tҩt cҧ chҩt thҧi trong phòng
thí nghiӋm phҧLÿѭӧc khӱ trùng nghiêm ngһt.

III. ChҭQÿRiQKuQKҧnh COVID-19
Chөp phim lӗng ngӵc có giá trӏ lӟn trong chҭQÿRiQWKHRG}LTXiWUuQKÿLӅu trӏ YjÿiQKJLi
khҧ QăQJ[Xҩt viӋn cӫa bӋnh nhân COVID-19. Chөp cҳt lӟSYLWtQK&7ÿӝ phân giҧi cao là lӵa
chӑQKjQJÿҫu. Xquang tҥLJLѭӡQJFǊQJUҩt hӳu ích cho bӋnh nhân nһng không thӇ di chuyӇn
ÿѭӧF&7WKѭӡQJÿѭӧc thӵc hiӋn vào ngày nhұp viӋQÿӇ ÿiQKJLiWuQKWUҥQJEDQÿҫu, hoһc nên
ÿѭӧc chөp lҥi sau 2-QJj\ÿҫu nӃXNK{QJÿiSӭQJÿLӅu trӏ. NӃu bӋnh әQÿӏnh hoһFÿѭӧc cҧi
thiӋn saXÿLӅu trӏ, CT scan ngӵc có thӇ ÿѭӧFÿiQKJLiOҥL VDXÿӃn 7 ngày. Chөp X-quang
ngӵc tҥLJLѭӡQJKjQJQJj\QrQÿѭӧc thӵc hiӋn cho các bӋnh nhân nguy kӏch.
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COVID-19 ӣ JLDLÿRҥQÿҫXWKѭӡng xuҩt hiӋn tәQWKѭѫQJGҥng chҩm mӡ ÿDә hoһc hình kính
mӡ nҵm ӣ ngoҥi vi phәLYQJGѭӟi màng phәi và cҧ KDLWK\Gѭӟi phәi trên CT. Trөc dài cӫa
tәQWKѭѫQJFKӫ yӃu song song vӟi màng phәi. Sӵ dày lên cӫa các tӃ bào mô kӁ và nӝi mô
giӕng vӟi hình ҧnh dҥQJOѭӟLGѭӟi mҧng phәi gӑi là "tәQWKѭѫQJGҥQJOiWÿi FUD]\SDYLQJ 
ÿѭӧc quan sát thҩy trong mӝt sӕ hình ҧnh kính mӡ. Mӝt sӕ tWWUѭӡng hӧp có thӇ xuҩt hiӋn tәn
WKѭѫQJÿѫQÿӝc, tҥi chӛ hoһc tәQWKѭѫQJQӕt/ chҩm phân bӕ trên phӃ quҧn vӟi sӵ WKD\ÿәi cӫa
hình kính mӡ ӣ ngoҥi vi. TiӃn triӇn bӋnh chӫ yӃu xҧy ra trong vòng 7-10 ngày, vӟi sӵ WăQJOrQ
vӅ NtFKWKѭӟc và mұWÿӝ tәQWKѭѫQJVRYӟLWUѭӟc, và hình ҧnh tәQWKѭѫQJÿ{QJÿһc vӟi dҩu
hiӋu khí phӃ quҧQÿӗ&iFWUѭӡng hӧp bӋnh nhân nguy kӏch có thӇ thҩy tәQWKѭѫQJÿ{QJÿһc
lan tӓa nhiӅXKѫQYӟLÿӝ ÿөFWăQJOrQFӫa toàn bӝ WUѭӡng phәLÿ{LNKLÿѭӧc gӑi là "hình ҧnh
phәi trҳng (white lung)". Sau khi thuyên giҧm, các hình ҧnh kính mӡ có thӇ biӃn mҩt hoàn
toàn, trong khi mӝt sӕ tәQWKѭѫQJÿ{QJÿһc sӁ ÿӇ lҥi các tә chӭF[ѫKyDKRһc tәQWKѭѫQJOѭӟi
Gѭӟi màng phәi. BӋnh nhân có tәQWKѭѫQJÿDWK\ÿһc biӋt là nhӳQJQJѭӡi có tәQWKѭѫQJODQ
tӓDQrQÿѭӧc theo dõi chһt chӁ vì có thӇ là dҩu hiӋu cӫa bӋnh nһng. NhӳQJQJѭӡi có hình ҧnh
CT phәLÿLӇQKuQKQrQÿѭӧc cách ly và làm xét nghiӋm liên tөc ngay cҧ khi xét nghiӋm axit
nucleic âm tính.

ĈһFÿLӇP&7ÿLӇn hình cӫa COVID-19:
Hình 1, 2: hình chҩm mӡ;
Hình 3: các nӕt mӡ và chҩm mӡ xuҩt tiӃt;
Hình 4, 5: tәQWKѭѫQJÿ{QJÿһFÿDә;
Hình 6: tәQWKѭѫQJÿ{QJÿһc lan tӓa, hình ҧnh "phәi trҳng".

IV. Ӭng dөng nӝi soi phӃ quҧn trong chҭQ ÿRiQ Yj ÿLӅu trӏ bӋnh
nhân COVID-19
Nӝi soi phӃ quҧn ӕng mӅm rҩt linh hoҥt, dӉ sӱ dөng và dӉ dung nҥp ӣ bӋnh nhân thӣ máy
COVID-19. Mӝt sӕ ӭng dөng cӫa nӝi soi phӃ quҧn:
(1) Lҩy bӋnh phҭPÿѭӡng hô hҩSGѭӟL ÿjPK~WGӏch nӝi khí quҧn, chҧi rӱa phӃ quҧQ ÿӇ xét
nghiӋm tìm SARS-CoV-2 hoһc các tác nhân nhân gây bӋnh khác nhҵm lӵa chӑn kháng sinh
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phù hӧp. Kinh nghiӋm cӫa chúng tôi chӍ ra rҵng các mүu bӋnh phҭPÿѭӡng hô hҩSGѭӟi có
khҧ QăQJFDRGѭѫQJWtQKYӟi SAR-CoV-KѫQFiFPүu bӋnh phҭPÿѭӡng hô hҩp trên.
(2) Có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ cô lұp vӏ trí chҧ\PiXQJăQKRUDPiXÿjPKRһc loҥi bӓ cөc máu
ÿ{QJ7LӃSÿyWLrPQѭӟc muӕi lҥnh, tiêm epinephrine, vasopressin hoһFILEULQFǊQJQKѭÿLӅu
trӏ bҵng laser có thӇ ÿѭӧc thӵc hiӋn bҵng nӝi soi phӃ quҧn.
(3) Hӛ trӧ thiӃt lұSÿѭӡng thӣ nhân tҥRKѭӟng dүQÿһt nӝi khí quҧn hoһc mӣ khí quҧn qua da.
(4) Các loҥi thuӕFQKѭWUX\ӅQĮ-interferon và N-acetylcystein có thӇ ÿѭӧc dùng qua ӕng soi
phӃ quҧn.
Hình ҧnh nӝi soi phӃ quҧn cho thҩy dày thành niêm mҥc phӃ quҧn rӝQJVѭQJFKҩt tiӃWQKѭ
mӫ WURQJOzQJYjÿjPJLӕQJQKѭWKҥch chһQNtQÿѭӡng thӣ ӣ bӋnh nhân nguy kӏch (Hình 7).

Hình 7: Hình ҧnh nӝi soi phӃ quҧn cӫa bӋnh nhân COVID-VѭQJYjWҳc nghӁn niêm mҥc
phӃ quҧn; bên trong có mӝWOѭӧng lӟn chҩt nhҫy tiӃt ra

V. ChҭQÿRiQYjSKkQORҥi lâm sàng COVID-19
ChҭQÿRiQVӟPÿLӅu trӏ YjFiFKO\QrQÿѭӧc thӵc hiӋn ngay khi có thӇ. Theo dõi hình ҧnh
CT, X quang phәi, chӍ sӕ oxy hóa và nӗQJÿӝ cytokine rҩt hӳu ích nhҵP[iFÿӏnh sӟm các
bӋnh nhân có tiӃn triӇn xҩu hoһc nguy kӏch. Xét nghiӋm axit nuFOHLFGѭѫQJWtQKOjWLrXFKXҭn
YjQJÿӇ chҭQÿRiQ[iFÿӏnhCOVID-19. Tuy nhiên, phҧL[pWÿӃn khҧ QăQJkPWtQKJLҧ trong
FiFWUѭӡng hӧp nghi ngӡ có hình ҧQKÿLӇQKuQKWUrQSKLP&7FiFWUѭӡng hӧp này có thӇ xác
nhұQOjÿmPҳc COVID-19 ngay cҧ khi xét nghiӋm axit nucleic âm tính. ViӋc cách ly và xét
nghiӋm liên tөc vӟi nhiӅu mүu thӱ phҧLÿѭӧc thӵc hiӋQÿӕi vӟLFiFWUѭӡng hӧp này.
Các tiêu chuҭn chҭQ ÿRiQ WXkQ WKHR FiF 3KiF ÿӗ chҭQ ÿRiQ Yj ÿLӅu trӏ COVID-2019. Mӝt
WUѭӡng hӧp bӋnh COVID-ÿѭӧF[iFÿӏnh phҧi dӵa trên yӃu tӕ dӏch tӉ (bao gӗm các cөm
dӏch/ә dӏch nhӓ), các biӇu hiӋn lâm sàng (sӕt và triӋu chӭng hô hҩp), phim phәi, kӃt quҧ xét
nghiӋm axit nucleic SARS-CoV-2 và kháng thӇ ÿһc hiӋu trong huyӃt thanh.
Phân loҥi lâm sàng:
Nhҽ
Các triӋu chӭng lâm sàng nhҽ và không có hình ҧnh viêm phәi trên phim/CT.
Trung bình
BӋnh nhân có biӇu hiӋn sӕt và các triӋu chӭQJÿѭӡng hô hҩS«NqPWKHRKuQKҧnh viêm phәi
trên phim/CT.
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Nһng
1Jѭӡi lӟn thӓa bҩt kǤ dҩu hiӋXQjRVDXÿk\
- Nhӏp thӣ OSK
- Ĉӝ EmRKzDR[\ӣ trҥng thái nghӍ;
- Áp suҩt riêng phҫn cӫa oxy (PaO2) / nӗQJÿӝ R[\ )L2 PP+J
- Hình ҧnh viêm phәi tiӃn tiӇn vӟi tәQWKѭѫQJWăQJ!WURQJYzQJÿӃn 48 giӡ QrQÿѭӧc
ÿLӅu trӏ QKѭFDQһng.
Nguy kӏch
Thӓa mãn bҩt kǤ dҩu hiӋXQjRVDXÿk\VX\K{hҩp cҫn phҧi
thӣ máy; sӕFVX\FiFFѫTXDQNKiFFҫQÿѭӧFWKHRG}LYjÿLӅu trӏ trong ICU.
&iFWUѭӡng hӧp nguy kӏFKÿѭӧFFKLDWKjQKEDJLDLÿRҥn: sӟm, giӳa và muӝn theo chӍ sӕ oxy
Yjÿӝ dãn nӣ cӫa phәi.
Ɣ *LDL ÿRҥn sӟm: 100 mmHg < chӍ sӕ R[\ KyD   PP+J ÿӝ dãn nӣ phәL   P/ 
cmH2O; không có suy nӝi tҥng khác ngoài phәi. BӋnh nhân có nhiӅu khҧ QăQJSKөc hӗi bҵng
FiFKÿLӅu trӏ tích cӵc thuӕc kháng vi-rút, chӕQJEmRF\WRNLQHYjÿLӅu trӏ hӛ trӧ.
Ɣ *LDLÿRҥn giӳa: 60 mmHg <chӍ sӕ R[\KyD PP+J P/ FP+2!ÿӝ dãn nӣ
phәLP/FP+2FyWKӇ có biӃn chӭng do rӕi loҥn chӭFQăQJQKҽ hoһc trung bình cӫa
FiFFѫTXDQNKiF
Ɣ*LDLÿRҥn muӝn: chӍ sӕ R[\KyDPP+Jÿӝ dãn nӣ phәLP/FP+2ÿ{QJÿһc
phәi lan tӓa hai bên cҫn dùng ECMO; hoһFVX\ ÿa tҥng quan trӑQJNKiF1JX\FѫWӱ vong
WăQJOrQUҩt cao.

9,ĈLӅu trӏ bҵng thuӕc kháng vi-rút loҥi bӓ mҫm bӋnh
ĈLӅu trӏ kháng vi-rút sӟm có thӇ làm giҧm tӹ lӋ mҳc bӋnh nһng và nguy kӏch. Mһc dù không
có bҵng chӭng lâm sàng vӅ hiӋu quҧ cӫa thuӕc kháng vi-U~WQKѭQJFiFliӋXWUuQKÿLӅu trӏ hiӋn
tҥLÿѭӧc áp dөQJWKHR3KiFÿӗ chҭQÿRiQYjÿLӅu trӏ COVID-19: Phòng ngӯa, kiӇm soát, chҭn
ÿRiQYjTXҧn lý.
Thuӕc kháng vi-rút

Tҥi FAHZU, lopinavir/ ritonavir (2 viên, uӕng cách nhau 12h) kӃt hӧp vӟi arbidol (200 mg
uӕQJFiFKQKDXK ÿѭӧc áp dөQJWKѭӡng quy cho viӋFÿLӅu trӏ bӋnh COVID-19. Tӯ kinh
nghiӋPÿLӅu trӏ cӫa 49 bӋnh nhân trong bӋnh viӋn này, thӡLJLDQWUXQJEuQKÿӇ ÿҥWÿѭӧc xét
nghiӋm axit nucleic âm tính lҫQÿҫu là 12 ngày (95% CI: 8-15 ngày). Thӡi gian âm tính cӫa
xét nghiӋP D[LW QXFOHLF kP WtQK KѫQ  Oҫn liên tiӃp trong khoҧng thӡL JLDQ  K  Oj 
ngày (CI 95%: 9,5 - 17,5 ngày).
NӃu không hiӋu quҧ, có thӇ sӱ dөng phӕi hӧp chloroquinHSKRVSKDWHFKRQJѭӡi lӟn tӯ 18-65
tuәi (cân nһQJNJPJOҫn/ngày; cân nһQJNJPJKDLOҫn/ngày trong 2 ngày
ÿҫu và 500mg 1 lҫn/ngày trong 5 ngày kӃ tiӃp).
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.KtGXQJ,QWHUIHURQWKѭӡQJÿѭӧc khuyӃn cáo sӱ dөQJWURQJFiFSKiFÿӗ chҭQÿRiQYjÿiӅu trӏ
COVID-QKѭQJFK~QJW{LNKX\rQUҵng, chӍ QrQÿѭӧc sӱ dөng nó ӣ các phòng áp lӵc âm
thay vì các phòng bӋQKWK{QJWKѭӡng do khҧ QăQJOk\WUX\Ӆn bӋnh qua khí dung.
Darunavir/ cobicistat cho thҩy có mӝt sӕ tác dөng kháng vi-rút trong các nghiên cӭu trong
ӕng nghiӋm dӵa trên kinh nghiӋP ÿLӅu trӏ bӋnh nhân AIDS, các thuӕc này có các tác dөng
phө WѭѫQJÿӕi nhҽ.
Ĉӕi vӟi nhӳng bӋnh nhân không dung nҥp vӟi lopinavir/ ritonavir, darunavir/ cobicistat (1
viên /ngày) hoһc favipiravir (liӅXEDQÿҫu 1600 mg sau ÿyOjPJOҫn/ngày) là mӝt lӵa
chӑn thay thӃ sau khi xem xét vҩQÿӅ ÿҥRÿӭc. Không nên sӱ dөQJÿӗng thӡi ba loҥi thuӕc
chӕng vi-rút trӣ lên.
LiӋXWUuQKÿLӅu trӏ

LiӋXWUuQKÿLӅu trӏ ÿӕi vӟi chloroquine phosphate không nên quá 7 ngày.
ViӋFÿLӅu trӏ vӟi các thuӕFNKiFFKѭDÿѭӧF[iFÿӏQKU}QKѭQJWKѭӡng không nên quá 2 tuҫn.
Nên ngӯng thuӕc kháng vi-rút nӃu xét nghiӋPÿjPD[LWQXFOHLFkPWtQKWUrQOҫn.

9,,ĈLӅu trӏ chӕng sӕc và chӕng thiӃu oxy
7URQJJLDLÿRҥn tiӃn triӇn tӯ nһQJÿӃn nguy kӏch, bӋnh nhân có thӇ bӏ thiӃu oxy trҫm trӑng,
dòng thác cytokine và nhiӉm trùng có thӇ gây sӕc, rӕi loҥQWѭӟi máu và thұPFKtOjVX\ÿDFѫ
TXDQĈLӅu trӏ nhҵm mөFÿtFKQJăQFKһn tiӃn triӇn cӫa bӋnh và thӵc hiӋn bù dӏch. HӋ thӕng hӛ
trӧ gan nhân tҥo (ALSS) và lӑc máu có thӇ làm giҧm tác dөng cӫa các chҩt trung gian gây
viêm, dòng cytokine và dӵ phòng QJX\FѫVӕc, thiӃXR[\FǊQJQKѭKӝi chӭng suy hô hҩp.
Sӱ dөng Glucocorticoids khi cҫn thiӃt

Sӱ dөng thích hӧp và ngҳQ QJj\ FRUWLFRVWHURLG ÿӇ ӭc chӃ GzQJ F\WRNLQH Yj QJăQ FKһn tiӃn
triӇn bӋnh cҫQ ÿѭӧF [HP [pW ÿLӅu trӏ cho bӋnh nhân COVID-19 viêm phәi nһng càng sӟm
càng tӕt. Tuy nhiên, nên tránh dùng liӅu cao glucocorticoids do các tác dөng phө và biӃn
chӭng.
1.1. ChӍ ÿӏnh Corticosteroid
- BӋQKQKkQWURQJJLDLÿRҥn nһng và nguy kӏch;
- BӋnh nhân bӏ sӕt cao kéo dài (trên 39°C);
- bӋnh nhân có chөp cҳt lӟp vi tính (CT) cho thҩy hình ҧnh tәQWKѭѫQJNtQKPӡ rҧi rác hoһc
KѫQGLӋn tích cӫa phәi có liên quan;
- BӋnh nhân có CT biӇu hiӋn tiӃn triӇQQKDQKFKyQJ KѫQGLӋn tích phәi tәQWKѭѫQJWUrQ
CT trong vòng 48 giӡ);
- BӋnh nhân có IL-6 trên 5 ULN.
1.2. Sӱ dөng cӫa Corticosteroid
0HWK\OSUHGQLVRORQHWKѭӡQJTX\EDQÿҫu vӟi liӅXaPJNJWLrPWƭQKPҥch mӛi ngày
mӝt lҫn (gҫn 40 mg mӝt lҫn hoһc hai lҫn mӝW QJj\  ÿѭӧc khuyӃn cáo. Tuy nhiên,
methylprednisolone vӟi liӅu 40 mg mӛi 12h có thӇ ÿѭӧc xem xét cho bӋnh nhân bӏ hҥ nhiӋWÿӝ
FѫWKӇ hoһc cho bӋQKQKkQFyF\WRNLQHWăQJÿiQJNӇ Gѭӟi liӅXWK{QJWKѭӡng cӫa steroid. Ngay
cҧ methylprednisolone vӟi liӅu 40 mg - 80 mg mӛi 12h có thӇ ÿѭӧF[HP[pWFKRFiFWUѭӡng
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hӧp nguy kӏch. Theo dõi chһt chӁ nhiӋWÿӝ FѫWKӇÿӝ bão hòa oxy trong máu, công thӭc máu
WKѭӡng quy, CRP, cytokine, sinh hóa và CT phәi mӛLÿӃQQJj\WURQJTXiWUuQKÿLӅu trӏ khi
cҫn thiӃt. LiӅu dùng methylprednisolone nên giҧm mӝt nӱa sau mӛL  ÿӃn 5 ngày nӃu tình
trҥng cӫa bӋQK QKkQ ÿѭӧc cҧi thiӋn, nhiӋW ÿӝ Fѫ WKӇ EuQK WKѭӡng hoһc các tәQ WKѭѫQJ OLrQ
TXDQWUrQ&7ÿѭӧc hӗi phөFÿiQJNӇ. Nên uӕng methylprednisolone (Medrol) mӛi ngày mӝt
lҫn khi giҧm liӅXWƭQKPҥch xuӕng còn 20 mg mӛLQJj\ĈӧWÿLӅu trӏ cӫa corticosteroid không
ÿѭӧF[iFÿӏnh; Mӝt sӕ FKX\rQJLDÿmÿӅ nghӏ ngӯQJÿLӅu trӏ bҵng corticosteroid khi bӋnh nhân
gҫQQKѭKӗi phөc.
1.3. Cân nhҳFÿһc biӋt trong quá trình ÿLӅu trӏ
- Sàng lӑc lao bҵng xét nghiӋm T-SPOT, HBV và HCV bҵng xét nghiӋm kháng thӇ nên
ÿѭӧc thӵc hiӋQWUѭӟFNKLÿLӅu trӏ bҵng corticosteroid;
- Thuӕc ӭc chӃ EѫPSURWRQFyWKӇ ÿѭӧF[HP[pWÿӇ QJăQQJӯa các biӃn chӭng;
- CҫQWKHRG}Lÿѭӡng huyӃWĈѭӡng huyӃt caRQrQÿѭӧFÿLӅu trӏ bҵng insulin khi cҫn thiӃt;
- Kali huyӃt thanh thҩSQrQÿѭӧFÿLӅu chӍnh;
- ChӭFQăQJJDQFҫQÿѭӧc theo dõi chһt chӁ;
- Thuӕc thҧRGѭӧc truyӅn thӕng cӫa Trung Quӕc có thӇ ÿѭӧc xem xét cho nhӳng bӋnh nhân
bӏ ÿә mӗ hôi;
- Thuӕc ngӫ an thҫn có thӇ ÿѭӧc dùng tҥm thӡi cho bӋnh nhân rӕi loҥn giҩc ngӫ.
ĈLӅu trӏ gan nhân tҥRÿӇ ӭc chӃ dòng thác Cytokine

HӋ thӕng hӛ trӧ gan nhân tҥR $/66DUWL¿FLDOOLYHUVXSSRUWV\VWHP FyWKӇ tiӃn hành thay thӃ
huyӃW WѭѫQJ SODVPD H[FKDQJH  Oӑc máu hҩp phө và siêu lӑc các chҩt trung gian gây viêm
QKѭQӝL ÿӝc tӕ và các chҩt chuyӇn hóa có hҥi có trӑQJOѭӧng phân tӱ nhӓ hoһc trung bình.
3KѭѫQJSKiSQj\FǊQJFyWKӇ cung cҩp albumin huyӃt thanh, các yӃu tӕ ÿ{QJPiXFkQEҵng
dӏFK ÿLӋn giҧi và toan kiӅm, và các biӇu hiӋQ FѫQ EmR DQWL-cytokine, sӕc, viêm phәi… Nó
FǊQJ Fy WKӇ giúp cҧi thiӋn nhiӅu chӭF QăQJ Fѫ TXDQ EDR Jӗm gan và thұQ 'R ÿy SKѭѫQJ
pháp này có thӇ OjPWăQJWӹ lӋ WKjQKF{QJÿLӅu trӏ và giҧm tӹ lӋ tӱ vong cӫa bӋnh nhân nһng.
2.1. ChӍ ÿӏnh cho ALSS
1) chӍ sӕ viêm trong huyӃWWKDQK QKѭ,/- WăQJOrQ8/1KRһc tӕFÿӝ WăQJOjOҫn mӛi
ngày;
2) diӋn tích tәQWKѭѫQJWUrQKuQKҧnh CT phәi hoһc X-quang tiӃn triӇQPӛi ngày;
3) hӋ thӕng hӛ trӧ gan nhân tҥo là cҫn thiӃWÿӇ ÿLӅu trӏ các bӋnh nӅn.
BӋnh nhân có tiêu chuҭn 1) + tiêu chuҭn 2), hoһc bӋnh nhân có tiêu chuҭn 3).
2.2. Chӕng chӍ ÿӏnh
Không có chӕng chӍ ÿӏnh tuyӋWÿӕLWURQJÿLӅu trӏ bӋnh nhân nguy kӏch. Tuy nhiên, ALSS nên
tránh trong các tình huӕng sau:
1) BӋnh chҧy máu nһng hoһFÿ{QJPiXQӝi mҥch lan tӓa;
2) Nhӳng bӋnh nhân bӏ dӏ ӭng vӟi các thành phҫn máu hoһc thuӕFÿѭӧc sӱ dөng trong quá
WUuQKÿLӅu trӏ QKѭKX\ӃWWѭѫQJKHSDULQYjSURWDPLQH
3) BӋnh mҥch máu não cҩp tính hoһc chҩQWKѭѫQJÿҫu nghiêm trӑng;
4) Suy tim mҥn tính, phân loҥi chӭFQăQJWLPÿӝ III;
5) Hҥ huyӃt áp và sӕc không kiӇPVRiWÿѭӧc;
6) Rӕi loҥn nhӏp tim nһng.
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7UDRÿәi huyӃWWѭѫQJNӃt hӧp vӟi hҩp phө huyӃWWѭѫQJKRһc hҩp phө phân tӱ huyӃWWѭѫQJNpS
Wѭӟi máu và siêu lӑFPiXÿѭӧc khuyӃn cáo theo tình hình bӋnh nhân. ThӇ tích huyӃWWѭѫQJ
2000 ml QrQÿѭӧc thay thӃ khi thӵc hiӋn ALSS. Các quy trình vұn hành chi tiӃt có thӇ ÿѭӧc
tìm thҩ\WURQJĈӗng thuұn chuyên gia vӅ ӭng dөng hӋ thӕng lӑc máu gan nhân tҥRWURQJÿLӅu
trӏ viêm phәi do coronavirus nһng và nghiêm trӑng (Expert Consensus on the Application of
$UWL¿FLDO /LYHU %ORRG 3XUL¿FDWLRQ 6\VWHP LQ WKH 7UHDWPHQW RI 6HYHUH DQG &ULWLFDO 1RYHO
Coronavirus Pneumonia).
ALSS giҧPÿiQJNӇ thӡi gian bӋnh nhân bӏ bӋnh nghiêm trӑng tҥi khoa ICU trong bӋnh viӋn
cӫDFK~QJW{L7K{QJWKѭӡng, nӗQJÿӝ cӫa các cytokine huyӃWWKDQKQKѭ,/-2/IL-4/IL-6/TNF
-ĮJLҧPÿiQJNӇ Yjÿӝ EmRKzDR[\ÿѭӧc cҧi thiӋQÿiQJNӇ sau ALSS.
LiӋu pháp oxy cho giҧm oxy máu

Giҧm oxy máu có thӇ do chӭFQăQJK{Kҩp bӏ suy yӃu bӣi COVID-ĈLӅu trӏ bә sung oxy có
thӇ ÿLӅu chӍnh giҧm oxy máu, giҧm tәQWKѭѫQJFѫTXDQWKӭ phát do suy hô hҩp và thiӃu oxy.
3.1. LiӋu pháp oxy
 7KHRG}Lÿӝ bão hòa oxy liên tөc trong quá trình trӏ liӋu oxy
Mӝt sӕ bӋnh nhân không nhҩt thiӃt bӏ suy giҧm chӭF QăQJ R[\JHQ KyD NKL EҳW ÿҫu nhiӉm
WUQJQKѭQJFyWKӇ biӇu hiӋn suy giҧm oxy nhanh chóng theo thӡLJLDQ'RÿyYLӋc theo dõi
liên tөFÿӝ EmRKzDR[\ÿѭӧc khuyӃQFiRWUѭӟFYjWURQJNKLÿLӅu trӏ oxy.
(2) LiӋu pháp oxy càng sӟm càng tӕt
ĈLӅu trӏ oxy là không cҫn thiӃt cho bӋnh nhân có bão hòa oxy (SpO2 KѫQKRһc cho bӋnh
nhân không có triӋu chӭng suy hô hҩSU}UjQJNKLNK{QJFyÿLӅu trӏ oxy. LiӋXSKiSR[\ÿѭӧc
khuyӃn cáo mҥnh mӁ cho nhӳng bӋnh nhân có triӋu chӭng suy hô hҩp. CҫQOѭXêUҵng mӝt sӕ
bӋnh nhân nһng vӟi PaO2/FiO2 < 300 không có triӋu chӭng suy hô hҩp rõ ràng.
(3) MөFWLrXÿLӅu trӏ cӫa liӋu pháp oxy
MөFWLrXÿLӅu trӏ cӫa liӋXSKiSR[\OjGX\WUuÿӝ bão hòa oxy (SpO2) ӣ mӭc 93% -96% cho
bӋnh nhân không mҳc bӋnh phәi mãn tính và ӣ mӭc 88% -92% cho bӋnh nhân suy hô hҩp loҥi
II mҥQWtQKĈһc biӋt, nӗQJÿӝ R[\QrQÿѭӧFWăQJOrQÿӃn 92% - 95% cho nhӳng bӋnh nhân có
SpO2 giҧm xuӕQJGѭӟLWKѭӡng xuyên trong các hoҥWÿӝng hàng ngày.
(4) KiӇm soát liӋu pháp oxy
PaO2/FiO2 là mӝt chӍ sӕ nhҥy cҧm và chính xác cӫa chӭFQăQJR[\Jen hóa. Sӵ әQÿӏnh và khҧ
QăQJWKHRG}LFӫa FiO2 rҩt quan trӑQJÿӕi vӟi bӋnh nhân tiӃn triӇn bӋnh và PaO2/FiO2 Gѭӟi
300 mmHg. LiӋXSKiSR[\ÿѭӧc kiӇPVRiWOjÿLӅu trӏ ѭDWKtFK
ĈLӅu trӏ oxy bҵQJ/ѭXOѭӧng cao qua ӕQJWK{QJPǊL +)1&+LJK-ÀRZQDVDOFDQQXOD ÿѭӧc
khuyên dùng cho bӋQKQKkQFyFiFÿLӅu kiӋn sau: SpO2 < 93%; PaO2/FiO2 < 300 mmHg (1
mmHg = 0.133 kPa); nhӏp thӣ > 25 lҫn mӛi phút khi ngӫ; hoһc tiӃn triӇQÿiQJFK~êWUrQKuQK
ҧnh X quang. BӋQKQKkQQrQÿHRNKҭu trang phүu thuұWWURQJTXiWUuQKÿLӅu trӏ HFNC. Luӗng
khí cӫa liӋu pháp oxy HFNC nên bҳW ÿҫu ӣ mӭc thҩSYjWăQJGҫn lên tӟi 40-60 L/phút khi
PaO2/FiO2 nҵm trong khoҧng 200-PP+JÿӇ bӋnh nhân không cҧm thҩy tӭc ngӵc và khó
thӣ. MӝWOѭXOѭӧQJEDQÿҫu ít nhҩW/SK~WQrQÿѭӧFÿѭDUDQJD\Oұp tӭc cho nhӳng bӋnh
nhân bӏ suy hô hҩp rõ ràng.
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Ĉһt nӝi khí quҧn cho bӋnh nhân phө thuӝc vào tiӃn triӇn bӋnh, tình trҥng toàn thân và biӃn
chӭng cӫa bӋQKQKkQÿӕi vӟi nhӳQJQJѭӡi có tình trҥng әQÿӏQKQKѭQJFyFKӍ sӕ oxygen hóa
thҩp (< 100 mmHg). Vì vұy, ÿiQKJLiFKLWLӃt vӅ tình trҥng lâm sàng cӫa bӋnh nhân là rҩt quan
trӑQJWUѭӟc khi ra quyӃWÿӏQKĈһt nӝi khí quҧn phҧLÿѭӧc thӵc hiӋn càng sӟm càng tӕWÿӕi vӟi
bӋnh nhân có chӍ sӕ R[\JHQKyDGѭӟi 150 mmHg, các triӋu chӭng suy hô hҩp hoһc rӕi loҥn
chӭFQăng nhiӅXFѫTXDQWURQJYzQJ-2 giӡ sau khi sӱ dөng HFNC vӟLOѭXOѭӧng cáo (60
L/phút) và nӗQJÿӝ oxy cao (> 60%).
BӋnh nhân lӟn tuәi (> 60 tuәi) bӏ biӃn chӭng nhiӅXKѫQKRһc PaO2/FiO2 Gѭӟi 200 mmHg nên
ÿѭӧFÿLӅu trӏ trong ICU.
3.2. 7K{QJNKtFѫKӑc
(1) Thông khí không xâm lҩn (NIV)
1,9NK{QJÿѭӧc khuyӃn cáo mҥnh ӣ nhӳng bӋnh nhân COVID-NK{QJÿLӅu trӏ HFNC. Mӝt
sӕ bӋnh nhân nһng tiӃn triӇn ARDS nhanh chóng. Áp lӵFEѫPSKӗng quá mӭc có thӇ gây ra
FăQJFKѭӟng dҥ dày và không dung nҥp, góp phҫn gây ra hít sһc và làm tәQWKѭѫQJSKәi xҩu
ÿL &y WKӇ theo dõi chһt chӁ viӋc sӱ dөng NIV trong thӡi gian ngҳQ Gѭӟi 2 giӡ) nӃu bӋnh
nhân bӏ suy tim trái cҩp tính, bӋnh phәi tҳc nghӁn mҥn tính hoһc bӏ suy giҧm miӉn dӏFKĈһt
nӝi khí quҧQQrQÿѭӧc thӵc hiӋn càng sӟm càng tӕt nӃu không cҧi thiӋn các triӋu chӭng suy
hô hҩp hoһc PaO2/FiO2.
NIV vӟi mҥFKNpSÿѭӧc khuyӃn khích. Mӝt bӝ lӑFYLUXVQrQÿѭӧFFjLÿһt giӳa mһt nҥ và van
thӣ ra khi áp dөng NIV vӟi mӝt ӕng duy nhҩt. Nên chӑn mһt nҥ phù hӧSÿӇ giҧPQJX\FѫOk\
lan virus qua rò rӍ không khí.
 7K{QJNKtFѫKӑc xâm lҩn
a) Nguyên tҳc thӣ máy xâm lҩn ӣ bӋnh nhân nguy kӏch
ĈLӅu quan trӑng là phҧi cân bҵng giӳa nhu cҫXWK{QJNKtYjR[\YjQJX\FѫWәQWKѭѫQJSKәi
OLrQTXDQÿӃn thӣ Pi\WURQJÿLӅu trӏ COVID-19.
x Ĉһt nghiêm ngһt thӇ WtFKNKtOѭXWK{QJWӯ 4 - P/NJ1yLFKXQJÿӝ giãn nӣ phәi càng
thҩp, thӇ WtFKNKtOѭXWK{QJÿһWWUѭӟc càng nhӓ.
x Duy trì áp suҩt cao nguyên < 30 cmH2O (1 cmH2O = 0,098 kPa) và áp suҩW ÿҭy < 15
cmH2O.
x Ĉһt PEEP theo giao thӭc ARDS.
x Tҫn sӕ thӣ: 18-25 lҫn mӛLSK~W7ăQJ&22 máu vӯa phҧLÿѭӧc cho phép.
x Dùng thuӕc an thҫn, giҧPÿDXKRһFJLmQFѫQӃu thӇ WtFKNKtOѭXWK{QJiSOӵc cao nguyên
và áp lӵFÿҭy quá cao.
b) +X\ÿӝng phәi
+X\ÿӝng phәi cҧi thiӋn sӵ phân bӕ các tәQWKѭѫQJNK{QJÿӗng nhҩt ӣ bӋnh nhân mҳc ARDS.
Tuy nhiên, nó có thӇ dүQÿӃn các biӃn chӭng nghiêm trӑng vӅ hô hҩp và tuҫQKRjQYjGRÿy
viӋFÿLӅu trӏ KX\ÿӝng phәLNK{QJÿѭӧc khuyӃQFiRWKѭӡng xuyên. ViӋFÿiQKJLiNKҧ QăQJ
mӣ phәLQrQÿѭӧc thӵc hiӋQWUѭӟc khi áp dөng.
 7K{QJNKtWѭthӃ nҵm sҩp
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Hҫu hӃt các bӋnh nhân bӏ bӋnh nghiêm trӑng vӟi COVID-ÿiSӭng tӕt vӟLWK{QJNKtWѭWKӃ
nҵm sҩp, vӟi sӵ cҧi thiӋn nhanh chóng vӅ R[\YjFѫKӑc phәL7K{QJNKtWѭWKӃ nҵm sҩSÿѭӧc
khuyӃn cáo là mӝt chiӃQOѭӧFWKѭӡng quy cho bӋnh nhân có PaO2/FiO2 <150 mmHg hoһc có
các biӇu hiӋn hình ҧnh rõ ràng trên X quang mà không có chӕng chӍ ÿӏnh. Thӡi gian khuyӃn
FiRFKRWK{QJNKtWѭWKӃ nҵm sҩSOjKѫQJLӡ mӛi lҫQQJj\7K{QJNKtWѭWKӃ nҵm sҩp dӯng
lҥi khi PaO2/FiO2 lӟQKѫQPP+JWURQJKѫQJLӡ ӣ Wѭ thӃ nҵm ngӱa.
7K{QJNKtWѭWKӃ nҵm sҩp khi bӋnh nhân tӍnh táo có thӇ ÿѭӧc cӕ gҳng cho nhӳng bӋnh nhân
NK{QJÿѭӧFÿһt nӝi khí quҧn hoһc không có suy hô hҩSU}UjQJQKѭQJEӏ suy giҧm oxy hoһc
có sӵ ÿ{QJÿһc các vùng phәi phө thuӝc vào trӑng lӵc trên hình ҧnh X quang phәi. Thӫ thuұt
tiӃn hành ít nhҩt 4 giӡ mӛi lҫQÿѭӧc khuyӃQFiR7ѭWKӃ nҵm sҩp có thӇ ÿѭӧc xem xét nhiӅu
lҫn mӛi ngày tùy thuӝc vào hiӋu quҧ và khҧ QăQJFKӏXÿӵng.
 1JăQQJӯa sӵ WUjRQJѭӧc và hít sһc
ThӇ tích dӏch còn lҥi cӫa dҥ dày và chӭc năQJ ÿѭӡQJ WLrX KyD QrQ ÿѭӧF ÿiQK JLi WKѭӡng
[X\rQ'LQKGѭӥQJÿѭӡng ruӝt thích hӧSÿѭӧc khuyӃn cáo nên cung cҩp càng sӟm càng tӕt.
1rQFKRăQTXDÿѭӡQJPǊLYjJLҧi áp qua ӕQJWK{QJPǊLGҥ dày liên tөF'LQKGѭӥQJÿѭӡng
ruӝW QrQ ÿѭӧF ÿuQK FKӍ và hút bҵng ӕnJ WLrP  PO WUѭӟc khi chuyӇn bӋnh. NӃu không có
chӕng chӍ ÿӏnh, nên sӱ dөQJWѭWKӃ nӱa ngӗi 30°.
(5) Quҧn lý dӏch
Gánh nһng quá tҧi dӏch làm xҩXÿLWuQKWUҥng thiӃu oxy ӣ bӋnh nhân COVID-ĈӇ giҧm xuҩt
tiӃt phәi và cҧi thiӋn oxygen hóa, thӇ tích dӏch nhұSQrQÿѭӧc kiӇm soát chһt chӁ trong khi
ÿҧm bҧRWѭӟi máu cho bӋnh nhân.
(6) Các chiӃQOѭӧc phòng ngӯa viêm phәLOLrQTXDQÿӃn máy thӣ (VAP, Ventilator-Associated
Pneumonia) cҫQÿѭӧc thӵc hiӋn nghiêm túc:
x Chӑn loҥi ӕng nӝi khí quҧn thích hӧp;
x Sӱ dөng ӕng nӝi khí quҧQFyK~WGѭӟi thanh môn (cӭ sau 2 giӡ, hút mӝt lҫn bҵng ӕng tiêm
rӛng 20 ml mӛi lҫn);
x Ĉһt ӕng nӝi khí quҧQYjRÿ~QJYӏ WUtYjÿ~QJÿӝ sâu, cӕ ÿӏQKÿ~QJFiFKYjWUiQKNpRWXӝt;
x Duy trì áp suҩt túi khí ӣ mӭc 30 - 35 cmH2O (1 cmH2O = 0,098 kPa) và theo dõi cӭ sau 4
giӡ;
x Theo dõi áp suҩt túi khí và xӱ OêQѭӟFQJѭQJWө khi vӏ WUtWKD\ÿәL KDLQJѭӡi hӧp tác thu
gom Yjÿә QѭӟFQJѭQJWө vào thùng chӭa có chӭa dung dӏch clo khӱ WUQJÿѭӧc chӭa sҹn);
xӱ lý vӟi chҩt tiӃWWtFKOǊ\WURQJW~LNKt
x Làm sҥch dӏch tiӃt ra tӯ miӋQJYjPǊLNӏp thӡi.
(7) Cai máy thӣ
Thuӕc an thҫQÿѭӧc giҧPYjQJѭQJVӱ dөQJWUѭӟc khi cho bӋnh nhân tӍnh, khi PaO2/FiO2 cӫa
bӋnh nhân lӟQKѫQPP+J5~WQӝi khí quҧQQrQÿѭӧc thӵc hiӋn càng sӟm càng tӕt nӃu
ÿѭӧc phép. HFNC hoһF1,9ÿѭӧc sӱ dөQJÿӇ hӛ trӧ hô hҩp sau khi rút ӕng.
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9,,, &ѫ Vӣ FӫD YLӋF Vӱ GөQJ NKiQJ VLQK ÿӇ SKzQJ QJӯD QKLӉP
NKXҭQWKӭSKiW
COVID-OjQKLӉPWUQJGRYLUXVGRÿyNKiQJVLQKNK{QJÿѭӧFGQJÿӇQJăQQJӯDQKLӉP
NKXҭQӣWUѭӡQJKӧSEӋQKQKҽKRһFWK{QJWKѭӡQJFKӍQrQVӱGөQJPӝWFiFKWKұQWUӑQJӣFiF
WUѭӡQJKӧSQһQJGӵDWUrQWuQKWUҥQJFӫDEӋQKQKkQ.KiQJVLQKFҫQÿѭӧFVӱGөQJPӝWFiFK
WKұQWUӑQJӣQKӳQJEӋQKQKkQFyFiFÿLӅXNLӋQVDXWәQWKѭѫQJSKәLODQWRҧGӏFKWLӃWFXӕQJ
SKәLTXiPӭFEӋQKSKәLWҳFQJKӁQPmQWtQKYӟLWLӅQVӱQKLӉPNKXҭQӣÿѭӡQJK{KҩSGѭӟL
VӱGөQJJOXFRFRUWLFRLGVYӟLOLӅX!PJ[QJj\ ÿӕLYӟLSUHGQLVRQH &iFNKiQJVLQKFyWKӇ
OӵDFKӑQEDRJӗPTXLQRORQHVFHSKDORVSRULQHVWKӃKӋFKҩWNKiQJEHWD-lactamase... Kháng
VLQKFҫQÿѭӧFVӱGөQJ ÿӇQJăQQJӯDQKLӉPNKXҭQӣQKӳQJEӋQKQKkQQJX\NӏFKÿһFELӋWӣ
QKӳQJ QJѭӡL FҫQ WK{QJ NKt [kP OҩQ Fѫ KӑF &iF NKiQJ VLQK QKѭ FDUEDSHQHPV FKҩW NKiQJ
beta-ODFWDPDVHOLQH]ROLGYjYDQFRP\FLQFyWKӇÿѭӧFVӱGөQJӣQKӳQJEӋQKQKkQWURQJWuQK
WUҥQJUҩWQJKLrP WUӑQJW\WKHR\ӃXWӕQJX\FѫFӫDWӯQJEӋQKQKkQ
&iF GҩX KLӋX WULӋX FKӭQJ Yj GҩX FKӍ QKѭ FKӍ Vӕ KX\ӃW KӑF WKѭӡQJ TX\ &-reactive protein,
SURFDOFLWRQLQFҫQSKҧLÿѭӧFWKHRG}LFKһWFKӁWURQJVXӕWTXiWUuQKÿLӅXWUӏ.KLWuQKWUҥQJFӫD
EӋQKQKkQFyVӵWKD\ÿәLFҫQSKҧLÿiQKJLiOkPVjQJPӝWFiFKWәQJTXDQ.KLQKLӉPNKXҭQ
WKӭSKiWNK{QJWKӇEӏORҥLWUӯPүXEӋQKSKҭPFKҩWOѭӧQJFҫQSKҧLÿѭӧFWKXJRPÿӇOjP[pW
QJKLӋPSKӃWPүXQX{LFҩ\NKXҭQQXFOHLFDFLGNKiQJQJX\rQYjNKiQJWKӇQKҵP[iFÿӏQK
tác nhân Jk\QKLӉPNKXҭQFjQJVӟPFjQJWӕW.KiQJVLQKFyWKӇVӱGөQJÿӇÿLӅXWUӏWURQJFiF
ÿLӅXNLӋQVDX WăQJWLӃWÿjPÿӡPQKӟWFyPjXVұPÿһFELӋWOjPӫYjQJQKLӋWÿӝFѫWKӇWăQJ
NK{QJSKҧLGRQJXӗQJӕFEӋQKEDQÿҫXFyVӵJLDWăQJÿiQJNӇWӃEjREҥFKFҫXYjKRһFEҥFK
FҫXWUXQJWtQKSURFDOFLWRQLQFDRKѫQKRһFEҵQJQJPOVӵJLDWăQJFKӍVӕWҥRR[\KRһFUӕL
ORҥQWXҫQKRjQNK{QJSKҧLGRQJX\rQQKkQQKLӉPNKXҭQGRYLUXVFiFWuQKWUҥQJNKiFQJKL
QJӡJk\UDEӣLQKLӉPNKXҭQGRYLNKXҭQ
0ӝWVӕEӋQKQKkQ&29,'-1FyQJX\FѫQKLӉPQҩPWKӭSKiWGRKӋWKӕQJPLӉQGӏFKWӃEjREӏ
VX\\ӃXJk\UDEӣLVӵQKLӉPNKXҭQGRYLUXVYLӋFVӱGөQJJOXFRFRUWLFRLGVYjFiFNKiQJVLQK



Ϯϴ

^ҼƚĂǇĚӌƉŚžŶŐǀăĜŝҲƵƚƌҷKs/Ͳϭϵ

SKәUӝQJ&ҫQOjPFiF[pWQJKLӋPÿӇSKiWKLӋQYLVLQKYұWWURQJGӏFKWLӃWK{KҩSWK{QJTXD[pW
QJKLӋP SKӃWPүXYjQX{LFҩ\ӣQKӳQJEӋQKQKkQÿDQJWURQJWuQKWUҥQJQJKLrPWUӑQJYjFXQJ
FҩSÿ~QJO~F[pWQJKLӋP'-glucose (G-test), galactomanan (GM-WHVW ÿӕLYӟLPiXKRһFGӏFK
UӱDSKӃTXҧQ-SKӃQDQJӣQKӳQJEӋQKQKkQFyQJKLQJӡ
&ҫQFҧQKJLiFÿӕLYӟLQKLӉPQҩP&DQGLGD[kPOҩQYjÿLӅXWUӏQKLӉPQҩP)OXFRQD]ROHKRһF
HFKLQRFDQGLQ FyWKӇÿѭӧFVӱGөQJӣFiFWUѭӡQJKӧSVDXEӋQKQKkQFyVӱGөQJNKiQJVLQK
SKәUӝQJWURQJEҧ\QJj\KRһFKѫQEӋQKQKkQFyQX{LăQQJRjLÿѭӡQJUXӝWEӋQKQKkQFy[pW
QJKLӋPKRһFÿLӅXWUӏ[kPOҩQEӋQKQKkQFyNӃWTXҧFҩ\PүX&DQGLGDGѭѫQJWtQKWKXÿѭӧFӣ
KDLEӝSKұQFѫWKӇKRһFKѫQEӋQKQKkQFyNӃWTXҧ*-WHVWJLDWăQJÿiQJNӇ
&ҫQSKҧLFҧQKJLiFÿӕLYӟLNKҧQăQJQKLӉP$VSHUJLOOXV[kPOҩQÿѭӡQJK{KҩS&iFÿLӅXWUӏ
NKiQJ QҩP QKѭ YRULFRQD]ROH SRVDFRQD]ROH KRһF HFKLQRFDQGLQ Fy WKӇ FkQ QKҳF Vӱ GөQJ ӣ
QKӳQJWUѭӡQJKӧSVDXEӋQKQKkQÿѭӧFVӱGөQJJOXFRFRUWLFRLGVWURQJQJj\KRһFKѫQEӋQK
QKkQJLҧPEҥFKFҫXKҥWEӋQKQKkQFyEӋQKSKәLWҳFQJKӁQPmQWtQKYjNӃWTXҧ[pWQJKLӋP
Fҩ\PүXEӋQKSKҭP Oҩ\ WӯÿѭӡQJK{KҩSGѭѫQJWtQKÿӕLYӟL$VSHUJLOOXVEӋQKQKkQFyNӃW
TXҧ*-WHVWJLDWăQJÿiQJNӇ

,;&kQEҵQJKӋYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝWYjKӛWUӧGLQKGѭӥQJ
0ӝW Vӕ EӋQK QKkQ &29,'- Fy FiF WULӋX FKӭQJ YӅ ÿѭӡQJ UXӝW ÿDX EөQJ WLrX FKҧ\  GR
QKLӉP YLUXV WUӵF WLӃS ӣ QLrP PҥF ÿѭӡQJ WLrX KyD KRһF GR FiF WKXӕF NKiQJ YLUXV Yj WKXӕF
FKӕQJQKLӉPNKXҭQĈmFyEiRFiRYӅYLӋFPҩWFkQEҵQJKӋYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝWӣQKӳQJ
EӋQKQKkQ&29,'- 19ELӇXKLӋQӣYLӋFJLҧPFiFYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝWQKѭODFWREDFLOOXVYj
ELILGREDFWHULXP6ӵPҩWFkQEҵQJKӋYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝWFyWKӇGүQÿӃQVӵKRiQÿәLQѫLWU~
QJөFӫDYLNKXҭQYjQKLӉPNKXҭQWKӭFҩS9uYұ\YLӋFFkQEҵQJKӋYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝW
bҵQJFiFKÿLӅXKRjKӋYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝWYjKӛWUӧGLQKGѭӥQJOjUҩWTXDQWUӑQJ
&DQWKLӋSYjRFkQEҵQJYLVLQKYұW

&kQEҵQJYLVLQKYұWFyWKӇOjPJLҧPVӵKRiQÿәLQѫLWU~QJөFӫDYLNKXҭQYjQKLӉPNKXҭQ
WKӭFҩS1yFyWKӇOjPWăQJYLNKXҭQÿѭӡQJUXӝWFKLӃPѭXWKӃKҥQFKӃFiFYLNKXҭQJk\KҥL
JLҧPVҧQVLQKÿӝFWӕYjJLҧPQKLӉPNKXҭQJk\EӣLVӵUӕLORҥQVLQKOêKӋYLVLQKYұWÿѭӡQJ
UXӝW
&kQEҵQJYLVLQKYұWFyWKӇFҧLWKLӋQFiFWULӋXFKӭQJWLrXKyDFӫDEӋQKQKkQ1yFyWKӇJLҧP
QѭӟFӣWURQJSKkQFҧLWKLӋQÿһFWtQKFӫDSKkQYjWҫQVXҩWÿLSKkQJLҧPWLrXFKҧ\EҵQJFiFK
OjPJLҧPVӵWHRQLrPPҥFUXӝW
&iFEӋQKYLӋQYӟLQJXӗQOӵFSKKӧSFyWKӇWKӵFKLӋQSKkQWtFKKӋYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝW7ӯ
ÿyFyWKӇSKiWKLӋQVӟPVӵUӕLORҥQKӋYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝWGӵDWKHRNӃWTXҧ&iFNKiQJ
VLQKFyWKӇÿѭӧFÿLӅXFKӍQKÿ~QJO~FYjPHQYLVLQKFyWKӇÿѭӧFVӱGөQJ1KӳQJÿLӅXQj\Fy
WKӇOjPJLҧPWuQKWUҥQJKRiQÿәLQѫLFѭQJөFӫDYLNKXҭQYjQKLӉPNKXҭQSKiWWӯÿѭӡQJUXӝW
+ӛWUӧGLQKGѭӥQJFǊQJUҩWTXDQWUӑQJQKҵPGX\WUuFkQEҵQJYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝW+ӛWUӧ
GLQKGѭӥQJÿѭӡQJUXӝWFҫQiSGөQJÿ~QJO~FGӵDWUrQYLӋFÿiQKJLiPӝWFiFKKLӋXTXҧFiF
QJX\FѫGLQKGѭӥQJFKӭFQăQJÿѭӡQJWLrXKyDYjQJX\FѫKtWVһF
+ӛWUӧGLQKGѭӥQJ
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%ӋQKQKkQ&29,'-ÿDQJPҳFEӋQKQһQJYjWURQJWuQKWUҥQJFăQJWKҷQJWUҫPWUӑQJVӁFy
QJX\FѫGLQKGѭӥQJFDR9LӋFÿiQKJLiVӟPFiFQJX\FѫYӅGLQKGѭӥQJFKӭFQăQJÿѭӡQJ
WLrXKyDQJX\FѫKtWVһFYjKӛWUӧGLQKGѭӥQJÿѭӡQJUXӝWÿ~QJO~FOjUҩWTXDQWUӑQJÿӕLYӟL
WLrQOѭӧQJFӫDEӋQKQKkQ
(1)ѬXWLrQYLӋFQX{LăQÿѭӡQJPLӋQJ1X{LăQÿѭӡQJUXӝWVӟPFyWKӇFXQJFҩSKӛWUӧGLQK
GѭӥQJ QX{L GѭӥQJ KӋ WKӕQJ ÿѭӡQJ UXӝW FҧL WKLӋQ UjR FҧQ QLrP PҥF UXӝW Yj PLӉQ GӏFK
ÿѭӡQJUXӝWGX\WUuKӋYLVLQKYұWÿѭӡQJUXӝt.
(2)&RQ ÿѭӡQJ GLQK GѭӥQJ ÿѭӡQJ UXӝW 1KӳQJ EӋQK QKkQ WURQJ WuQK WUҥQJ QJKLrP WUӑQJ
WKѭӡQJFyFiFWәQWKѭѫQJÿѭӡQJWLrXKyDFҩSWtQKELӇXKLӋQTXDWuQKWUҥQJFKѭӟQJEөQJ
WLrX FKҧ\ OLӋW Gҥ Gj\ ĈӕL YӟL QKӳQJ EӋQK QKkQ ÿһW QӝL NKt TXҧQ YLӋF ÿһW ӕQJ QX{L ăQ
ÿѭӡQJUXӝWÿѭӧFNKX\ӃQFiRFKRYLӋFQX{LăQVDXP{QYӏ
(3)/ӵDFKӑQGXQJGӏFKGLQKGѭӥQJĈӕLYӟLEӋQKQKkQFyWәQWKѭѫQJÿѭӡQJWLrXKyDFiFFKӃ
SKҭPSHSWLGFKXӛLQJҳQÿmÿѭӧFWLrXKyDVҹQVӁGӉÿѭӧFKҩSWKXYjVӱGөQJӣÿѭӡQJUXӝW
QrQ ÿѭӧF NKX\ӃQ FiR ĈӕL YӟL EӋQK QKkQ Fy FKӭF QăQJ WLrX KyD FzQ WӕW FiF FKӃ SKҭP
FKӭDÿҥPQJX\rQYӟLOѭӧQJFDORULHWѭѫQJÿӕLFDRFyWKӇÿѭӧFOӵDFKӑQĈӕLYӟLEӋQKQKkQ
FyWuQKWUҥQJWăQJÿѭӡQJKX\ӃWNKX\ӃQFiRFKӑQFiFFKӃSKҭPGLQKGѭӥQJFyOӧLtFKNLӇP
VRiWÿѭӡQJKX\ӃW
(4)0ӭF FXQJFҩSQăQJOѭӧQJÿӃQNFDOWUrQNJWUӑQJOѭӧQJFѫWKӇOѭӧQJÿҥPPөFWLrX
là 1.2 - JNJPӛLQJj\
(5)3KѭѫQJWKӭFFXQJFҩSGLQK GѭӥQJ&yWKӇVӱGөQJEѫP [{QJFKҩW GLQK GѭӥQJӣ WӕFÿӝ
ÿӗQJEӝEҳWÿҫXYӟLOLӅXWKҩSYjWăQJGҫQ+kPQyQJFKҩWGLQK GѭӥQJNKLFyWKӇQKҵP
OjPJLҧPVӵNK{QJGXQJQҥS
(6)1KӳQJ EӋQK QKkQ OӟQ WXәL Fy QJX\ Fѫ KtW VһF FDR KRһF QKӳQJ EӋQK QKkQ Fy WuQK WUҥQJ
FKѭӟQJEөQJU}UjQJFyWKӇÿѭӧFKӛWUӧEҵQJSKѭѫQJSKiSGLQKGѭӥQJQJRjLÿѭӡQJUXӝW
WҥPWKӡL&yWKӇWKD\WKӃGҫQEҵQJEӳDăQÿӝFOұSKRһFQX{LăQÿѭӡQJUXӝWVDXNKLWuQK
WUҥQJFӫDKӑÿѭӧFFҧLWKLӋQ

X. ECMO hӛ trӧ cho bӋnh nhân COVID-19
COVID-19 là mӝt bӋnh mӟi, có khҧ QăQJOk\QKLӉm cao, chӫ yӃu gây bӋnh tҥi phӃ nang, tәn
WKѭѫQJFKӫ yӃu ӣ phәi cӫa bӋnh nhân nguy kӏch và dүQÿӃn suy hô hҩp nһQJĈӕi vӟi viӋc áp
dөng R[\JHQ KyD TXD PjQJ QJRjL Fѫ WKӇ (ECMO, extracorporeal membrane oxygenation)
WURQJÿLӅu trӏ COVID -19, các chuyên gia y tӃ cҫn hӃt sӭFFK~êÿӃn các vҩQÿӅ sau: thӡi gian
YjSKѭѫQJWLӋn can thiӋp, chӕQJÿ{QJPiXvà chҧy máu, phӕi hӧp thӣ máy, ECMO khi bӋnh
nhân tӍQKYjÿjRWҥo phөc hӗi chӭFQăQJVӟm, chiӃQOѭӧc xӱ lý các biӃn chӭng.
Thӡi gian can thiӋp ECMO

1.1. ECMO
Trong khi hӛ trӧ WK{QJNKtFѫKӑc, các biӋQSKiSQKѭWK{QJNKtEҧo vӋ phәLYjWK{QJNKtWѭ
thӃ nҵm sҩSÿѭӧc thӵc hiӋn trong 72 giӡ. NӃu có mӝt trong nhӳng tình trҥng VDXÿk\YLӋc can
thiӋp ECMO cҫQÿѭӧc xem xét.
(1) PaO2/FiO2 < 80 mmHg (bҩt kӇ mӭc PEEP là bao nhiêu);
 3SODWPP+J3D&22 > 55 mmHg;
(3) BҳWÿҫu tràn khí màng phәi > 1/3 thӇ tícKNKtOѭXWK{QJWKӡi gian > 48 h;
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(4) Suy giҧm tuҫn hoàn, liӅXQRUHSLQHSKULQH!ȝJ (kg × phút);
(5) Hӗi sӭc tim phәi trong hӛ trӧ sӵ sӕng vӟi hӗi sӭc tim phәL QJRjL Fѫ WKӇ (ECPR,
extracorporeal cardiopulmonary resuscitation).
1.2. ECMO thay thӃ
Khi bӋQK QKkQ NK{QJ WKtFK QJKL ÿѭӧc vӟi biӋn pháp thӣ máy lâu dài, cҫn phҧi áp dөng
ECMO thay thӃ ngay lұp tӭc. NӃu có mӝt trong nhӳng tình trҥng VDX ÿk\ YLӋc can thiӋp
ECMO thay thӃ cҫQÿѭӧc xem xét.
(1) GiҧPÿӝ giãn nӣ phәi. Sau khi thӵc hiӋn thӫ thuұWKX\ÿӝng phәLÿӝ giãn nӣ cӫa hӋ hô
hҩp < 10 mL/cmH2O;
(2) Tình trҥng trҫm trӑng kéo dài cӫa tràn khí trung thҩt hoһc khí phӃ WKǊQJGѭӟi da. Và các
thông sӕ cӫa hӛ trӧ WK{QJNKtFѫKӑc không thӇ giҧm trong vòng 48 giӡWKHRѭӟc tính;
(3) PaO2/FiO2 < 100 mmHg. Và không thӇ ÿѭӧc cҧi thiӋn bҵQJ FiF SKѭѫQJ SKiS WK{QJ
WKѭӡng trong 72 h.
1.3. ECMO trong tình trҥng tӍnh sӟm
ECMO trong tình trҥng tӍnh sӟm (awake ECMO) có thӇ ÿѭӧc áp dөng cho nhӳng bӋnh nhân
ÿѭӧc hӛ trӧ thӣ máy vӟi các thông sӕ cao dӵ kiӃn WURQJKѫQQJj\YjÿiSӭQJFiFÿLӅu kiӋn
cҫn thiӃt cӫa ECMO trong tình trҥng tӍnh. Phҧi thӓa mãn tҩt cҧ FiFÿLӅu kiӋQVDXÿk\:
(1) BӋnh nhân ӣ trҥng thái tӍnh táo rõ ràng và hoàn toàn tuân thӫ. BӋnh nhân hiӇu cách ECMO
hoҥWÿӝng và các yêu cҫu cӫa nó;
(2) BӋnh nhân không có biӃn chӭng vӟi các bӋnh vӅ thҫQNLQKFѫ
 ĈLӇm tәQWKѭѫQJSKәi Murray > 2,5;
(4) Ít dӏch bài tiӃt phәi. Khoҧng thӡi gian giӳa hai lҫQK~Wÿѭӡng thӣ > 4 h;
(5) ӘQÿӏnh huyӃWÿӝng. Thuӕc co mҥch không cҫn thiӃt hӛ trӧ.
3KѭѫQJSKiSÿһt ӕng thông

Do thӡi gian hӛ trӧ ECMO cho hҫu hӃt bӋnh nhân COVID-19 lӟQKѫQQJj\QrQVӱ dөng
SKѭѫQJSKiSVHOGLQJHUÿӇ ÿһt ӕng thông ngoҥLELrQFyKѭӟng dүn bҵng siêu âm, làm giҧm tәn
WKѭѫQJFKҧ\PiXYjQJX\FѫQKLӉP WUQJGRÿһt ӕnJWK{QJWƭQKPҥch bҵng phүu thuұt mӣ
WƭQK PҥFK ÿһc biӋt là cho bӋnh nhân ECMO trong tình trҥng tӍnh sӟP Ĉһt ӕng thông nӝi
mҥch bҵng phүu thuұt phүu thuұt mӣ WƭQKPҥch chӍ có thӇ ÿѭӧc xem xét cho nhӳng bӋnh nhân
có tình trҥng mҥch máu kém, hoһc nhӳng bӋnh nhân không thӇ [iFÿӏnh và lӵa chӑQÿӇ ÿһt
ӕng thông thông qua siêu âm, hoһc nhӳng bӋnh nhân sӱ dөng kӻ thuұt seldinger thҩt bҥi.
Lӵa chӑn chӃ ÿӝ

(1) Lӵa chӑQÿҫu tiên cho bӋnh nhân suy hô hҩp là chӃ ÿӝ V-V. ChӃ ÿӝ V-A không nên là lӵa
chӑQÿҫu tiên vì các biӃn chӭng tuҫn hoàn có thӇ xҧy ra.
 Ĉӕi vӟi bӋnh nhân suy hô hҩp có biӃn chӭng suy tim, PaO2/FiO2 < 100 mmHg, chӃ ÿӝ VA-9QrQÿѭӧc áp dөng vӟi tәQJWK{QJOѭӧng (total flux) > 6 L/ phút và V/ A = 0,5/ ÿѭӧc
duy trì theo giӟi hҥn hiӋn tҥi.



ϯϭ

^ҼƚĂǇĚӌƉŚžŶŐǀăĜŝҲƵƚƌҷKs/Ͳϭϵ

 Ĉӕi vӟi bӋnh nhân COVID-19 không bӏ suy hô hҩp nһQJQKѭQJFyELӃn chӭng tim mҥch
nghiêm trӑng dүQÿӃn sӕc tim, V-A hӛ trӧ bӣi chӃ ÿӝ (&02QrQÿѭӧc chӑQ1KѭQJYүn cҫn
hӛ trӧ cӫa IPPV và nên tránh ECMO tӍnh táo.
Giá trӏ WK{QJOѭӧng và cung cҩp oxy mөc tiêu

 7K{QJOѭӧQJEDQÿҫX!FXQJOѭӧng tim (CO) vӟi tӹ lӋ tӵ chu kǤ < 30%.
(2) SpO2 > 90% sӁ ÿѭӧc duy trì. FiO2 ÿѭӧc hӛ trӧ bҵng thӣ máy hoһc liӋu pháp oxy
khác.
 ĈӇ ÿҧm bҧRWK{QJOѭӧng mөc tiêu, ӕng thông truy cұSWƭQKPҥch 22 Fr (24 Fr) là lӵa chӑn
ÿҫu tiên cho bӋnh nhân có trӑQJOѭӧQJFѫWKӇ Gѭӟi (trên) 80 kg.
ThiӃt lұp thông khí

'X\WUuWK{QJNKtEuQKWKѭӡng bҵQJFiFKÿLӅu chӍnh mӭc khí quét (sweep gas)
 /ѭXOѭӧQJNKtEDQÿҫXÿѭӧFFjLÿһW/ѭXOѭӧng: khí quét = 1: 1. MөFWLrXFѫEҧn là duy trì
PaCO2  PP+J Ĉӕi vӟi nhӳng bӋnh nhân có kèm theo bӋnh COPD vӟi PaCO2 < 80%
mӭFFѫEҧn.
(2) CҫQGX\WUuFѭӡQJÿӝ hô hҩp tӵ nhiên và nhӏp thӣ (RR) cӫa bӋnh nhân, vӟi 10 < RR < 20
và không có than phiӅn vӅ khó thӣ tӯ bӋnh nhân.
(3) ThiӃt lұp khí quét cӫa chӃ ÿӝ V-A cҫQÿҧm bҧo giá trӏ pH 7,35-7,45 cӫa máu ra khӓi màng
oxy.
ChӕQJÿ{QJPiXYjSKzQJFKӕng chҧy máu

 Ĉӕi vӟi nhӳng bӋnh nhân không có trong tình trҥng chҧy máu, không chҧy máu nӝi tҥng
và vӟi sӕ Oѭӧng tiӇu cҫu > 50 × 109/L, liӅu KHSDULQEDQÿҫXÿѭӧFÿӅ nghӏ là 50 U/kg.
  Ĉӕi vӟi nhӳng bӋnh nhân biӃn chӭng vӟi chҧy máu hoһc vӟi sӕ Oѭӧng tiӇu cҫu < 50 ×
109/L, liӅXKHSDULQEDQÿҫXÿѭӧFÿӅ nghӏ là 25 U/kg.
(3) Xét nghiӋm thӡi gian thromboplastin mӝt phҫn hoҥt hóa (aPPT) là 40-60 gik\ ÿѭӧF ÿӅ
xuҩt là mөc tiêu cӫa liӅu duy trì chӕQJÿ{QJPiX;XKѭӟQJWKD\ÿәi D-GLPHUQrQÿѭӧc xem
xét cùng mӝt lúc.
 +RҥW ÿӝQJNK{QJ FyKHSDULQFyWKӇÿѭӧFWKӵFKLӋQWURQJQKӳQJWUѭӡQJKӧS VDX KӛWUӧ
(&02SKҧLÿѭӧFWLӃSWөFQKѭQJFyFKҧ\PiXQJKLrPWUӑQJJk\QJX\KLӇPWtQKPҥQJKRһF
ÿDQJFKҧ\PiXFҫQSKҧLÿѭӧFNLӇPVRiWWRjQEӝӕQJWUiQJSKӫKHSDULQYjÿһWFDWKHWHUYӟLOѭX
OѭӧQJPiX!/SK~W.KX\ӃQFiRWKӡLJLDQYұQKjQKGѭӟLWLӃQJ&iFWKLӃWEӏWKD\WKӃYj
YұWWѭWLrXKDRFҫQSKҧLÿѭӧFFKXҭQEӏ VҹQVjQJ
 .KiQJKHSDULQ7URQJPӝWYjLWuQKKXӕQJVӱGөQJKHSDULQD377NK{QJWKӇÿҥWFKXҭQYj
WuQKWUҥQJÿ{QJPiX[ҧ\UD7URQJWUѭӡQJKӧSQj\FҫQNLӇPVRiWKRҥWWtQKFӫDDQWLWKURPELQ
,,,KX\ӃWWѭѫQJ $7,,, 1ӃXKRҥWWtQKQj\JLҧPKX\ӃWWѭѫQJWѭѫL ÿ{QJOҥQKFҫQSKҧLÿѭӧFEә
VXQJÿӇWiLOұSVӵQKҥ\FҧPYӟLKHSDULQ
 7uQKWUҥQJJLҧPWLӇXFҫXGRKHSDULQ +,7 .KL+,7[ҧ\UDFK~QJW{LNKX\ӃQFiRQrQWKӵF
KLӋQOLӋXSKiSWUDRÿәLKX\ӃWWѭѫQJKRһFWKD\WKӃKHSDULQYӟLDUJDWURSDQ
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Cai máy ECMO và WK{QJNKtFѫKӑF

 1ӃXEӋQKQKkQÿѭӧFÿLӅXWUӏYӟL9-9(&02NӃWKӧSYӟLWK{QJNKtFѫKӑFÿӫÿӇWKӓDPmQ
ÿLӅXNLӋQFKҥ\(&02NKLWKӭFFK~QJW{LÿӅQJKӏWUѭӟFWLrQQrQWKӱORҥLEӓÿѭӡQJK{KҩS
QKkQWҥRWUӯNKLEӋQKQKkQÿmFyELӃQFKӭQJOLrQTXDQWӟL(&02KRһFWKӡLJLDQGӵNLӃQFӫD
YLӋFORҥLEӓWҩWFҧPi\PyFKӛWUӧGѭӟLWLӃQJ
 ĈӕLYӟLEӋQKQKkQFyTXiQKLӅXGӏFKÿѭӡQJK{KҩSFҫQSKҧLWKѭӡQJ[X\rQWKӵFKLӋQELӋQ
SKiSWK{QJK~WQKkQWҥRQJѭӡLFyNKҧQăQJVӁFҫQWK{QJNKtQKkQWҥROkXGjLQJѭӡLWKӓDPmQ
ÿLӅXNLӋQ3D&2)L2!PP+JYjWKӡLJLDQWUrQWLӃQJWRjQEӝKuQKҧQKSKәLWKD\ÿәL
WӕWKѫQYjQJѭӡLFyFiFWәQWKѭѫQJOLrQTXDQWӟLiSOӵFWK{QJNKtFѫKӑFÿmÿѭӧFNLӇPVRiW
FyWKӇORҥLEӓKӛWUӧ(&02.K{QJNKX\ӃQFiRYLӋFWLӃSWөFJLӳYLӋFÿһWPi\(&02
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XI. LiӋu pháp huyӃW WѭѫQJ WURQJ JLDL ÿRҥn phөc hӗL ÿӕi vӟi bӋnh
nhân COVID - 19

.ӇWӯNKL%HKULQJEiRFiRYӅKLӋXTXҧWUӏOLӋXFӫDKX\ӃWWѭѫQJNKiQJÿӝFWӕEӋQKEҥFKKҫX
YjRQăPOLӋXSKiSKX\ӃWWѭѫQJÿmWUӣWKjQKPӝWSKѭѫQJSKiSWUӏOLӋXPLӉQGӏFKTXDQ
WUӑQJFKRFiFEӋQKQKLӉPNKXҭQFҩSWtQKӢJLDLÿRҥQÿҫXFiF\ӃXWӕEӋQKVLQKWUӵFWLӃSJk\
KѭKҥLFѫTXDQÿtFKYjVDXÿyVӁGүQÿӃQFiFWәQWKѭѫQJEӋQKOêGRPLӉQGӏFKWUҫPWUӑQJ
.KiQJWKӇPLӉQGӏFKWKөÿӝQJFyWKӇY{KLӋXKyD\ӃXWӕEӋQKVLQKPӝWFiFKKLӋXTXҧYjWUӵF
WLӃSWӯÿyOjPJLҧPFiFWәQWKѭѫQJFѫTXDQÿtFKYjQJăQFKһQWәQWKѭѫQJEӋQKOêGRPLӉQ
GӏFKVDXÿy7URQJUҩWQKLӅXFiFWUұQEQJSKiWÿҥLGӏFKWRjQFҫX:+2OX{QQKҩQPҥQKUҵQJ
OLӋXSKiSKX\ӃWWѭѫQJJLDLÿRҥQSKөFKӗLOjPӝWWURQJQKӳQJSKѭѫQJSKiSÿLӅXWUӏWLӅPQăQJ
ÿѭӧFNKX\ӃQFiRQKLӅXQKҩWYjQyÿmÿѭӧFVӱGөQJWURQJVXӕWQKӳQJWUұQGӏFKNKiF.ӇWӯ
NKLEҳWÿҫXEQJSKiWGӏFK EӋQKGR&29,'- WӍOӋWӱYRQJEDQÿҫXNKiFDRGRNK{QJFy
OLӋXSKiSÿLӅXWUӏKLӋXTXҧ YjÿһFKLӋX %ӣLYu WӍOӋWӱYRQJOjPӝWWK{QJ VӕPjFӝQJÿӗQJ
TXDQWkPYLӋFFiFSKѭѫQJSKiSÿLӅXWUӏWҥLSKzQJNKiPFyWKӇOjPJLҧPWӍOӋWӱYRQJFӫDFiF
WUѭӡQJ KӧS EӋQK QһQJ PӝW FiFK KLӋX TXҧ Oj FKuD NKyD ÿӇ QJăQ FKһQ Vӵ KRҧQJ Vӧ FӫD F{QJ
chúng. Lj PӝW EӋQK YLӋQ WX\ӃQ WӍQK ӣ WӍQK =KHMLDQJ FK~QJ W{L Fy WUiFK QKLӋP ÿLӅX WUӏ FKR
QKӳQJ EӋQK QKkQ ÿӃQ Wӯ +DQJ]KRX Yj QKӳQJ EӋQK QKkQ WURQJ WuQK WUҥQJ QJKLrP WUӑQJ FӫD
WӍQK &y UҩW QKLӅX QJѭӡL KLӃQ KX\ӃW WѭѫQJ WURQJ JLDL ÿRҥQ SKөF KӗL WLӅP QăQJ Yj FiF EӋQK
QKkQPҳFEӋQKQJKLrPWUӑQJFҫQSKҧLVӱGөQJÿLӅXWUӏKX\ӃWWѭѫQJWURQJJLDLÿRҥQSKөFKӗL
Qj\ӣEӋQKYLӋQFӫDFK~QJW{L
7KXWKұSKX\ӃWWѭѫQJ

%rQFҥQKFiF\rXFҫXYӅYLӋFKLӃQPiXYjFiFWKӫWKXұWFiFFKLWLӃWVDXÿk\FҫQÿѭӧFOѭXê
1.1. 1JѭӡLKLӃQWһQg
ËWQKҩWKDLWXҫQVDXNKLSKөFKӗLYj[XҩWYLӋQ [pWQJKLӋPDFLGQXFOHLFFӫDPүXOҩ\WӯÿѭӡQJ
K{KҩSGѭӟLkPWtQK!QJj\ ĈӝWXәLWURQJNKRҧQJÿӃQ&kQQһQJ!NJÿӕLYӟL
QDP KRһF !NJ ÿӕL YӟL Qӳ ËW QKҩW PӝW WXҫQ NӇ Wӯ OҫQ FXӕL FQJ Vӱ GөQJ Jlucocorticoids.
7UrQWXҫQNӇWӯOҫQKLӃQPiXFXӕLFQJ
1.2. 3KѭѫQJSKiSWKXWKұS
3KѭѫQJSKiSO\WUtFKKӗQJFҫXÿӃQPOPӛLOҫQGӵDWUrQWѭYҩQ\NKRD
1.3. ;pWQJKLӋPVDXNKLWKXWKұS
%rQFҥQKFiF[pWQJKLӋPFKҩWOѭӧQJQyLFKXQJYj[pWQJKLӋPFiF EӋQKÿѭӡQJPiXPүXPiX
SKҧLÿѭӧF[pWQJKLӋP
 7KӱQJKLӋPDFLGQXFOHLFÿӕLYӟL6$56-CoV-2
  3KD ORmQJ  OҫQ YӟL [pW QJKLӋP ÿӏQK WtQK SKiW KLӋQ NKiQJ WKӇ ,J* Yj ,J0 ÿһF KLӋX
SARS-CoV-KRһFSKDORmQJOҫQÿӕLYӟL[pWQJKLӋPÿӏQKWtQKSKiWKLӋQWRjQEӝNKiQJ
WKӇ1ӃXFyWKӇJLӳOҥLWUrQPOKX\ӃWWѭѫQJFKRWKӱQJKLӋPWUXQJKzDYLUXV
/ѭX êFiFÿLӇPVDXÿk\ 7URQJTXiWUuQKVRViQKPӭFÿӝWUXQJKzDYLUXVYjNKҧQăQJSKiW
KLӋQ ÿӏQK OѭӧQJ NKiQJ WKӇ KXǤQK TXDQJ ,J* FK~QJ W{L QKұQ WKҩ\ UҵQJ NKҧ QăQJ SKiW KLӋQ
NKiQJWKӇÿһFKLӋX,J*FӫD6$56-CoV-KLӋQWҥLNK{QJKRjQWRjQWKӇKLӋQNKҧQăQJWUXQJ
KzDYLUXVWKӵFVӵ FӫDKX\ӃWWѭѫQJ'RÿyFK~QJW{LÿӅQJKӏ[pWQJKLӋPWUXQJKzDYLUXVOjOӵD
FKӑQÿҫXWLrQKRһF[pWQJKLӋPPӭFNKiQJWKӇWRjQEӝYӟLKX\ӃWWѭѫQJSKDORmQJOҫQ
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ӬQJGөQJOkPVjQJFӫDKX\ӃWWѭѫQJWURQJJLDLÿRҥQSKөFKӗL

2.1. &KӍÿӏQK
  1KӳQJ EӋQK QKkQ &29,' -  QһQJ KRһF QJKLrP WUӑQJ Fy NӃW TXҧ GѭѫQJ WtQK YӟL [pW
QJKLӋPÿѭӡQJK{KҩS
  %ӋQK QKkQ &29,' -  NK{QJ WURQJ WuQK WUҥQJ QһQJ KRһF QJKLrP WUӑQJ QKѭQJ Fy VX\
JLҧPPLӉQGӏFKKRһFFyWUӏVӕ&7WKҩSWURQJ[pWQJKLӋPYLUXVDFLGQXFOHLFQKѭQJFyWLӃQWULӇQ
EӋQKSKәLQKDQKFKyQJ
/ѭXêYӅQJX\rQWҳFKX\ӃWWѭѫQJWURQJJLDLÿRҥQSKөFKӗLNK{QJQrQVӱGөQJӣEӋQKQKkQ
COVID - FyTXiWUuQKEӋQKNpRGjLWUrQEDWXҫQ1KѭQJWUrQWKӵFKjQKOkPVjQJFK~QJW{L
WKҩ\UҵQJOLӋXSKiSKX\ӃWWѭѫQJSKөFKӗLFyKLӋXTXҧӣQKӳQJEӋQKQKkQFyTXiWUuQKEӋQK
NpR GjL WUrQ ED WXҫQ Yj Fy [pW QJKLӋP DFLG QXFOHLF OLrQ WөF GѭѫQJ WtQK ӣ PүX EӋQK SKҭP
ÿѭӡQJ K{ KҩS 1y Fy WKӇ ÿҭ\ QKDQK TXi WUuQK ÿjR WKҧL YLUXV JLD WăQJ Vӕ OѭӧQJ EҥFK FҫX
O\PSKRKX\ӃWWѭѫQJYjWӃEjR1.OjPJLҧPPӭFDFLGODFWLFKX\ӃWWѭѫQJYjFҧLWKLӋQFKӭF
QăQJWKұQ
&KӕQJFKӍÿӏQK
 7LӅQVӱGӏӭQJYӟLKX\ӃWWѭѫQJPXӕLFLWUDWHYj[DQKPHWK\OHQH
 ĈӕLYӟLEӋQKQKkQFyWLӅQVӱEӋQKPLӉQGӏFKWӵPLӉQKRһFWKLӃXNKiQJWKӇ,J$FKӑQOӑF
YLӋF ӭQJ GөQJ KX\ӃW WѭѫQJ WURQJ JLDL ÿRҥQ SKөF KӗL FҫQ SKҧL ÿѭӧF ÿiQK JLi PӝW FiFK FҭQ
WUӑQJEӣLFiFQKjOkPVjQJ
2.3 KӃKRҥFKWUX\ӅQGӏFKQyLFKXQJ OLӅXFӫDOLӋXSKiSKX\ӃWWѭѫQJWURQJJLDLÿRҥQSKөFKӗL
là > 400ml ÿӕLYӟLPӝWOҫQWUX\ӅQKRһF!POPӛLOҫQFKRQKLӅXOҫQWUX\ӅQ

;,, 3KkQ ORҥL ÿLӅX WUӏ < KӑF Fә WUX\ӅQ ÿӇ FҧL WKLӋQ NKҧ QăQJ FKӳD
NKӓL
Phân loҥLJLDLÿRҥn bӋnh

COVID-19 có thӇ ÿѭӧF FKLDWKjQK FiF JLDLÿRҥn sӟm, giӳa, nguy hiӇm và hӗi phөc. Trong
JLDLÿRҥn sӟm, bӋnh có 2 biӇu hiӋn chӭng chӫ yӃu là “Hàn Thҩp uҩt phӃ´Yj³1JRҥi Hàn và
Nӝi NhiӋW´*LDLÿRҥn giӳDÿһFWUѭQJEӣL³+jQ1KLӋt thác tҥS´*LDLÿRҥn nguy hiӇPWKѭӡng
GR³'ӏFKÿӝc nӝi bӃ´*LDLÿRҥn hӗi phөFÿһFWUѭQJEӣi “PhӃ TǤ NKtKѭ´ BӋQKEDQÿҫu thuӝc
vӅ hӝi chӭQJ³+jQWKҩS´NqPVӕt, các biӋQSKiSÿLӅu trӏ hàn và nhiӋWÿӅXÿѭӧc dùng. Trong
JLDLÿRҥn giӳa, Hàn, Thҩp và NhiӋt cùng tӗn tҥi, nҵPWURQJ³+jQ-NhiӋt thác tҥS´WKHRWKXұt
ngӳ cӫa y hӑc cә truyӅn Trung Quӕc. Các liӋu pháp hàn và nhiӋWQrQÿѭӧc cân nhҳc. Theo
nguyên lý y hӑc cә truyӅn Trung Quӕc, bӋnh nhiӋWWKѭӡQJÿѭӧFÿLӅu trӏ bӣi thuӕc có tính hàn.
Tuy nhiên, thuӕFFyWtQKKjQWKѭӡng làm hao tәQGѭѫQJNKtFyWKӇ dүQÿӃn hiӋQWѭӧng TǤ vӏ
KѭKjQYj+jQ-NhiӋt thác tҥp ӣ trung tiêu. Vì vұ\WURQJJLDLÿRҥn này, các liӋu pháp Hàn và
NhiӋWQrQÿѭӧc chú ý sӱ dөng hӧp lý. Vì các triӋu chӭng Hàn-NhiӋWWKѭӡng gһp ӣ bӋnh nhân
COVID-19, liӋu pháp Hàn-NhiӋt tӕWKѫQFiFFiFKWLӃp cұn khác.
LiӋu pháp dӵa trên phân thӇ bӋnh theo YHCT

(1) ThӇ hàn thҩp uҩt phӃ: 3KѭѫQJ SKiS ÿLӅu trӏ là tán hàn, hoá thҩS SKѭѫQJ KѭѫQJ JLҧi
biӇu.
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Vӏ thuӕFWKѭӡng dùng: Ma hoàng (Ephedra Herb) 6 g, Khә hҥnh nhân (Semen Armeniacae
$PDUXPJ   J é Gƭ QKkQ &RL[ 6HHG   J &DP WKҧo (Liquoric Root) 6 g, Hoàng cҫm
(Baical Skullcap Root) 15 g, HoҳFKѭѫQJ +XR[LDQJ J/{FăQ 5HHG5KL]RPH J7{
thiӃt- Quán chúng (Cyrtomium Rhizome) 15 g, PhөFOLQK ,QGLDQ%XHDG J7KѭѫQJWUXұt
(Chinese Atractylodes Rhizome) 12 g, Hұu phác (Officinal Magnolia Bark) 12 g.
(2) ThӇ Ngoҥi Hàn và Nӝi NhiӋt: 3KѭѫQJSKiSÿLӅu trӏ là thanh tiӃt phӃ nhiӋWWkQOѭѫQJJLҧi
biӇu
Vӏ thuӕF WKѭӡng dùng Ma hoàng (Herba Ephedrae) 9 g, Sinh thҥch cao (Raw Gypsum
Fibrosum) 30 g, Khә hҥnh nhân (Semen Armeniacae Amarumg) 10 g, Cam thҧo (Liquoric
Root) 6 g, Hoàng cҫm (Baical Skullcap Root) 15 g, Qua lâu bì (Pericarpium Trichosanthis) 20
g, ChӍ thӵc (Fructus Aurantii) 15 g, Hұu phác (Officinal Magnolia Bark) 12 g, phӃ hình thҧo
(Tripterospermum Cordifolium) 20 g, Tang Bҥch bì (White Mulberry Root-bark) 15 g, Bán hҥ
(Pinellia Tuber) 12 g, Phөc linh (Indian Buead) 20 g, Cát cánh (Platycodon Root) 9 g.
(3) ThӇ Hàn-NhiӋt thác tҥp: 3KѭѫQJ SKiS ÿLӅu trӏ Oj %uQK ÿLӅu hàn nhiӋt, phұn tiêu thҩp
nhiӋt.
Bán hҥ (Pinellia Tuber) 12 g, Hoàng cҫm (Baical Skullcap Root) 15 g, Hoàng liên (Golden
Thread) 6g, &DQ NKѭѫQJ Dried Ginger) 6 g, HӗQJ WiR &KLQHVH 'DWH   J &iW FăQ
(Kudzuvine Root) 30 g, MӝFKѭѫQJ &RVWXVWRRW J3Kөc linh (Indian Buead) 20 g, ChiӃt
bӕi mүX 7KXQEHUJ )ULWLOODU\ %XOE   J é Gƭ QKkQ &RL[ Seed) 30 g, Cam thҧo (Liquoric
Root) 6 g.
(4) ThӇ DӏFKÿӝc nӝi bӃ: 3KѭѫQJSKiSÿLӅu trӏ là thanh nhiӋt giҧLÿӝc, trҩn kinh khai khiӃu
'QJ$QFXQJQJѭXKRjQJKRjQ FKHRQJVLPKZDQ ÿӇ ÿLӅu trӏ
(5) ThӇ TǤ PhӃ NKtKѭ 3KѭѫQJSKiSÿLӅu trӏ là kiӋn tǤ, ích phӃ, bә khí cӕ biӇu.
Vӏ thuӕF WKѭӡng dùng: Hoàng kǤ 0HPEUDQRXV 0LONYHWFK 5RRW   J Ĉҧng sâm (Pilose
Asiabell Root) 20 g, sao Bҥch truұt ( Roasted Largehead Atractylodes Rhizome) 15 g, Phөc
linh (Indian Buead) 20 g, Sa nhân (Fructus Amomi) 6 g, Hoàng tinh (Siberian Solomonseal
Rhizome) 15 g, Bán hҥ (Pinellia Tuber ) 10 g, TrҫQ Eu 7DQJHULQH 3HHO   J 6ѫQ Gѭӧc
(Wingde Yan Rhizome) 20 g, Liên tӱ 6HPHQ1HOXPELQLV JĈҥi táo (Chinese Date) 15 g.
BӋnh nhân ӣ FiFJLDLÿRҥn khác nhau cӫa bӋQKQrQFyKѭӟQJÿLӅu trӏ khác nhau. Mӛi ngày
dùng 1 liӅXĈXQV{LWKXӕFWURQJQѭӟc sҥch (sҳc thuӕc). Uӕng vào buәi sáng và buәi chiӅu.

XIII. Quҧn lý viӋc dùng thuӕc ӣ bӋnh nhân COVID-19
BӋnh nhân COVID-WKѭӡng có bӋnh nӅn kèm theo và phҧLGQJÿӗng thӡi nhiӅu loҥi thuӕc.
Vì vұy, FK~QJWDQrQFK~êÿӃQWѭѫQJWiFWKXӕc và các phҧn ӭng có hҥi cӫa thuӕFÿӇ tránh làm
tәQWKѭѫQJFѫTXDQYjFҧi thiӋn tӍ lӋ ÿLӅu trӏ thành công.
;iFÿӏnh các phҧn ӭng có hҥi do thuӕc

Ĉm Fy FiF QJKLrQ Fӭu chӭng minh tӍ lӋ bҩW WKѭӡng chӭF QăQJ JDQ Oj  ӣ bӋnh nhân
COVID-19 sӱ dөng thuӕc kháng virus lopinavir/ritonavir kӃt hӧSDUELGRO3KkQWtFKÿDELӃn
cho thҩy các thuӕFNKiQJYLUXVYjGQJÿӗng thӡi nhiӅu thuӕc là hai yӃu tӕ QJX\Fѫÿӝc lұp
cӫa bҩWWKѭӡng chӭFQăQJJDQ9uWKӃ, cҫQWăQJFѭӡng viӋc giám sát các phҧn ӭng có hҥi cӫa
thuӕc; giҧm viӋc phӕi hӧp thuӕc không cҫn thiӃt. Các phҧn ӭng có hҥi cӫa thuӕFWKѭӡng gһp
do thuӕFNKiQJYLUXVÿѭӧc liӋWNrGѭӟLÿk\
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(1) Lopinavir/ ritonavir và darunavir/ cobisitat: tiêu chҧy, buӗQ Q{Q Q{Q WăQJ $67 $/7
vàng da, rӕi loҥQOLSLGPiXWăQJD[LWODFWLF&iFWULӋu chӭng sӁ hӗi phөFNKLQJѭQJWKXӕc.
(2) $UELGROWăQJ$67$/7YjYjQJGD.KLNӃt hӧp vӟi lopinavir sӁ OjPWăQJQJX\FѫWăQJ
men gan và vàng da. Các triӋu chӭng sӁ hӗi phөFNKLQJѭQJWKXӕc. Mӝt sӕ WUѭӡng hӧp làm
chұm nhӏS WLP GR ÿy Fҫn tránh dùng chung arbidol vӟi thuӕc chҽn thӱ thӇ EHWD QKѭ
PHWRSUROROSURSUDQRORO&K~QJW{LÿӅ nghӏ QrQQJѭQJGQJWKXӕc khi nhӏp tim xuӕQJGѭӟi
60 lҫn/phút.
(3) )DSLODYLUWăQJQӗQJÿӝ acid uric huyӃWWѭѫQJWLrXFKҧy, giҧm bҥch cҫu, sӕc, viêm gan tӕi
cҩp, tәQ WKѭѫQJ WKұn cҩp. Phҧn ӭng có hҥi cӫa thuӕF WKѭӡng gһp ӣ QJѭӡi lӟn tuәi hoһc
bӋnh nhân có biӃn chӭng bão cytokine.
(4) Chloroquine phosphate: hoa mҳt, nhӭFÿҫu, buӗn nôn, nôn, phát ban da. Phҧn ӭng có hҥi
nguy hiӇm nhҩWOjQJѭQJWLP3Kҧn ӭng có hҥi chӫ yӃXOjÿӝc tính lên mҳW1rQÿRÿLӋn
WkPÿӗ cho bӋQKQKkQWUѭӟc khi dùng thuӕc. ThuӕFNK{QJÿѭӧc chӍ ÿӏnh cho bӋnh nhân có
rӕi loҥn nhӏp (ví dө block dүn truyӅn), bӋnh võng mҥch hoһc giҧm thính giác.
Theo dõi hiӋu quҧ ÿLӅu trӏ

Mӝt sӕ thuӕc kháng virus và kháng sinh cҫn theo dõi hiӋu quҧ ÿLӅu trӏ. Bҧng 1 thӇ hiӋn nӗng
ÿӝ các thuӕc trong huyӃW WѭѫQJ Yj FKӍnh liӅu khi cҫn. Khi có sai lӋch nӗQJ ÿӝ thuӕc trong
huyӃt tѭѫQJSKiFÿӗ ÿLӅu trӏ cҫQÿѭӧFÿLӅu chӍnh dӵa vào triӋu chӭng lâm sàng và các thuӕc
ÿDQJGQJ
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Bҧng 1. Phҥm vi nӗQJÿӝ YjFiFOѭXêNKLGQJWKXӕc cҫn theo dõi
nӗQJÿӝ ӣ bӋnh nhân COVID-19
Tên thuӕc
Lopinavir/
ritonavir
Imipenem
Meropenem

ThӡLÿLӇm
lҩy máu
ÿӍnh) 30 phút sau
khi dùng
ÿi\ SK~WWUѭӟc
khi dùng
SK~WWUѭӟc khi
dùng
SK~WWUѭӟc khi
dùng

Phҥm vi
nӗQJÿӝ

Nguyên tҳc
chӍnh liӅu

Lopinavir:
ÿi\ !ȝJP/
ÿӍQK ȝJP/

7ѭѫQJTXDQYӟi hiӋu
quҧ và tác dөng phө.

aȝJP/
aȝJP/

Vancomycine

SK~WWUѭӟc khi
dùng

10~20 mg/L (15~20 mg/L
cho nhiӉm trùng nһng do
MRSA)

Linezolid

SK~WWUѭӟc khi
dùng

aȝJP/

Voriconazol

30 SK~WWUѭӟc khi
dùng

aȝJP/
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TiӃp cұn và chӍnh nӗng
ÿӝ huyӃWWѭѫQJGӵa vào
MIC cӫa tác nhân gây
bӋnh
NӗQJÿӝ ÿi\WѭѫQJ
quan vӟi tӹ lӋ thҩt bҥi
cӫa liӋu pháp chӕng
nhiӉPWUQJYjÿӝc tính
lên thұn.
Khi nӗQJÿӝ quá cao,
cҫn giҧm tҫn suҩt dùng
thuӕc hoһc chuyӇn sang
liӅu duy nhҩt.
NӗQJÿӝ ÿi\WѭѫQJ
quan vӟi tác dөng phө
ӭc chӃ tӫy.
Xét nghiӋm máu
WKѭӡng quy cҫQÿѭӧc
theo dõi chһt chӁ.
NӗQJÿӝ ÿi\WѭѫQJ
quan vӟi hiӋu quҧ ÿLӅu
trӏ và các phҧn ӭng bҩt
lӧLQKѭVX\FKӭFQăQJ
gan.

^ҼƚĂǇĚӌƉŚžŶŐǀăĜŝҲƵƚƌҷKs/Ͳϭϵ
&K~êÿӃQFiFWѭѫQJWiFWKXӕc tiӅm ҭn

Thuӕc kháng vi-U~WQKѭORSLQDYLUULWRQDYLUÿѭӧc chuyӇn hóa qua enzyme CYP3A tҥi gan. Khi
bӋQKQKkQGQJÿӗng thӡi nhiӅu thuӕc, cҫn sàng lӑc cҭn thұn thұQFiFWѭѫQJWiFWKXӕc tiӅm
ҭn. Bҧng 2 thӇ hiӋn sӵ WѭѫQJWiFJLӳa thuӕc kháng vi-rút và các thuӕFWK{QJWKѭӡQJÿLӅu trӏ
bӋnh lý nӅn.

Bҧng 2. 7ѭѫQJWiFJLӳa thuӕc kháng vi-rút và thuӕFWK{QJWKѭӡng
7ѭѫQJWiFWKXӕc
tiӅm ҭn
Khi kӃt hӧp vӟi các thuӕFOLrQTXDQÿӃn chuyӇn
hóa qua CYP3A (ví dө: statin, thuӕc ӭc chӃ
miӉn dӏFKQKѭWDFUROLPXVYRULFRQD]ROH Qӗng
ÿӝ trong huyӃWWѭѫQJFӫa thuӕc kӃt hӧp có thӇ
Lopinavir/ritonavir
WăQJGүQÿӃQWăQJOҫQOѭӧt 153%, 5,9 lҫn, 13
lҫn AUC cӫa Rivaroxaban, atrovastatin,
PLGD]RODP&K~êÿӃn các triӋu chӭng lâm sàng
và áp dөng Theo dõi nӗQJÿӝ thuӕc.
Khi kӃt hӧp vӟi các thuӕFOLrQTXDQÿӃn chuyӇn
hóa qua CYP3A và/hoһc CYP2D6, nӗQJÿӝ
Darunavir/cobicistat
thuӕc trong huyӃWWѭѫQJFyWKӇ WăQJ;HP
lopinavir/ritonavir.
7ѭѫQJWiFYӟi các chҩt nӅn, chҩt ӭc chӃ, chҩt
Arbidol
cҧm ӭng liên quan CYP3A4, UGT1A9
ᬅ 7KHRSK\OOLQXPOjPWăQJVLQKNKҧ dөng cӫa
fapilavir.
ᬆ 7ăQJNKҧ dөng sinh hӑc cӫa acetaminophen
lên 1,79 lҫn.
Fapilavir
ᬇ Phӕi vӟLS\UD]LQDPLGOjPWăQJQӗQJÿӝ axit
uric huyӃWWѭѫQJ
ᬈ Phӕi hӧp vӟLUHSDJOLQLGHOjPWăQJQӗQJÿӝ
repaglinide trong huyӃWWѭѫQJ
Tên thuӕc

-

Chloroquine
phosphate

-

Chӕng chӍ ÿӏnh
phӕi hӧp
Phӕi vӟi amiodarone
(rӕi loҥn nhӏp tim gây
tӱ vong), quetiapine
(hôn mê sâu),
sLPYDVWDWL WLrXFѫ
vân) bӏ cҩm.

Xem
lopinavir/ritonavir

Cҩm kӃt hӧp vӟi các
loҥi thuӕc có thӇ dүn
ÿӃQ47NpRGjL QKѭ
moxifloxacin,
azithromycin,
amiodarone, v.v.).

/ѭXê³ ³NK{QJFyGӳ liӋu liên quan; TDM: theo dõi nӗQJÿӝ thuӕc; AUC: diӋQWtFKGѭӟi
ÿѭӡng cong; AGT1A9: Uridine diphosphate glucosidase 1A9
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Tránh gây hҥi cho nhӳng dân sӕ ÿһc biӋt

Các dân sӕ ÿһc biӋt bao gӗm phө nӳ mang thai, bӋnh nhân suy gan và thұn, bӋQKQKkQÿѭӧc
hӛ trӧ thӣ máy, bӋnh nhân ÿѭӧF ÿLӅu trӏ thay thӃ thұn liên tөc (CRRT) hoһc oxy hóa qua
PjQJQJRjLFѫWKӇ (ECMO), v.v.
NhӳQJÿLӅXVDXÿk\FҫQÿѭӧc ghi nhұn trong quá trình sӱ dөng thuӕc.
(1) Phө nӳ có thai
Có thӇ sӱ dөng viên nén Lopinavir/ritonavir. Favipiravir và chloroquine phospKDWH ÿӅu bӏ
cҩm.
(2) BӋnh nhân bӏ suy gan
Thuӕc bài tiӃt cӕ ÿӏnh qua thұQÿѭӧFѭXWLrQFKҷng hҥQQKѭSHQLFLOOLQYjFHSKDORVSRULQYY
(3) BӋnh nhân suy thұn (bao gӗm cҧ nhӳQJQJѭӡLÿDQJFKҥy thұn nhân tҥo)
Các thuӕF ÿѭӧc chuyӇn hóa qua gan hoһc bài tiӃt TXD FiF NrQK ÿ{L GRXEOH-channels) ganthұQÿѭӧFѭXWLrQFKҷng hҥQQKѭOLQH]ROLGPR[LIOR[DFLQFHIWULD[RQHYY
(4) BӋnh nhân bӏ CRRT trong 24 giӡ
Ĉӕi vӟi vancomycin, khuyӃn nghӏ dùng liӅu tҧi 1 g và liӅu duy trì 0,5g mӛL K Ĉӕi vӟi
imipenem, liӅu tӕLÿDKjQJQJj\NK{QJÿѭӧFYѭӧt quá 2 g

XIV. Hӛ trӧ tâm lý vӟi bӋnh nhân COVID-19
&ăQJWKҷng tâm lý và triӋu chӭng cӫa bӋnh nhân COVID-19

BӋnh nhân COVID-WKѭӡng có các triӋu chӭQJQKѭKӕi tiӃc và phүn nӝF{ÿѫQYjEҩt lӵc,
trҫm cҧm, lo lҳng và ám ҧnh, bӭt rӭt và thiӃu ngӫ. Mӝt sӕ bӋnh nhân có thӇ FyFiFFѫQKRҧng
loҥQĈiQKJLiWkPOêWҥi các khu vӵFÿLӅu trӏ FiFKO\ÿmFKӭng minh rҵng, khoҧng 48% bӋnh
nhân COVID-ÿѭӧc xác nhұn có biӇu hiӋQFăQJWKҷng tâm lý khi mӟi nhұp viӋn, hҫu hӃt là
do phҧn ӭng cҧm xúc cӫa hӑ ÿӕi vӟLFăQJWKҷng. Tӹ lӋ mê sҧng cao trong sӕ nhӳng bӋnh nhân
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nguy kӏch. Thұm chí còn có báo cáo vӅ mӝt ca viêm não do SARS-CoV-2 dүQÿӃn các triӋu
chӭQJWkPOêQKѭEӭt rӭt và bҩt tӍnh.
ThiӃt lұp mӝWFѫFKӃ linh hoҥWÿӇ ÿiQKJLiYjFҧnh báo khӫng hoҧng tâm lý

Sӭc khoҿ tinh thҫn (mental health) cӫa bӋQKQKkQ FăQJWKҷng tâm lý cá nhân, tâm trҥng, chҩt
Oѭӧng giҩc ngӫ và áp lӵF QrQÿѭӧc theo dõi mӛi tuҫn tӯ sau khi nhұp viӋQYjWUѭӟc khi xuҩt
viӋn. Các công cө tӵ ÿiQKJLiEDRJӗm: Câu hӓi tӵ báo cáo 20 (SRQ-20), Câu hӓi sӭc khӓe
bӋnh nhân 9 (PHQ-9) và Rӕi loҥn lo âu toàn thӇ 7 (GAD-7). Các công cө ÿiQK JLi QJDQJ
hàng bao gӗP7KDQJÿiQKJLiWUҫm cҧP+DPLOWRQ +$0' 7KDQJÿiQKJLiORkX+DPLOWRQ
+$0$ 7KDQJÿRKӝi chӭng tích cӵc và tiêu cӵc (Panss). Trong mӝWP{LWUѭӡQJÿһc biӋt
QKѭFiFNKXYӵFÿLӅu trӏ FiFKO\FK~QJW{LÿӅ nghӏ bӋQKQKkQQrQÿѭӧFKѭӟng dүQÿӇ hoàn
thành bҧng câu hӓLWK{QJTXDÿLӋn thoҥLGLÿӝng cӫa hӑ&iFEiFVƭFyWKӇ phӓng vҩn và thӵc
hiӋQÿiQKJLiWKDQJÿLӇm thông qua thҧo luұn trӵc tiӃp hoһc trӵc tuyӃn.
Can thiӋSYjÿLӅu trӏ dӵDWUrQÿiQKJLi

3.1. Nguyên tҳc can thiӋSYjÿLӅu trӏ
Ĉӕi vӟi bӋnh nhân nhҽ, can thiӋSWkPOêÿѭӧFÿӅ nghӏ. Tӵ ÿLӅu chӍnh tâm lý bao gӗPKѭӟng
dүn cách thӣ thӱ JLmQ Yj Kѭӟng dүn thiӅQ Ĉӕi vӟi bӋnh nhân tӯ WUXQJ EuQK ÿӃn nһng, can
thiӋSYjÿLӅu trӏ bҵng cách kӃt hӧp thuӕc và tâm lý trӏ liӋXÿѭӧFÿӅ xuҩt. Thuӕc chӕng trҫm
cҧm mӟi, thuӕc giҧm lo âu và thuӕc benzodiazepin có thӇ ÿѭӧFNrWRDÿӇ cҧi thiӋn khí sҳc và
chҩWOѭӧng giҩc ngӫ cӫa bӋnh nhân. Các thuӕc chӕng loҥn thҫn thӃ hӋ thӭ KDLQKѭRODQ]DSLQH
và quetiapine có thӇ ÿѭӧc sӱ dөQJÿӇ cҧi thiӋn các triӋu chӭng loҥn thҫQQKѭҧo giác và hoang
Wѭӣng.
3.2. KhuyӃn cáo vӅ thuӕFKѭӟng tâm thҫn ӣ bӋnh nhân cao tuәi
Tình trҥng cӫa bӋnh nhân COVID-19 ӣ ÿӝ tuәi trung niên hoһc cao tuәLWKѭӡng phӭc tҥp do
các bӋnh thӵc thӇ QKѭWăQJKX\Ӄt áp và tiӇXÿѭӡQJ'RÿyNKLOӵa chӑn thuӕFKѭӟng thҫn, các
WѭѫQJWiFWKXӕc và tác dөng cӫDFK~QJÿӕi vӟi hô hҩp phҧLÿѭӧF[HP[pWÿҫ\ÿӫ. Chúng tôi
khuyên bҥn nên sӱ dөQJFLWDORSUDPHVFLWDORSUDPYYÿӇ cҧi thiӋn các triӋu chӭng trҫm cҧm
và lo âu; các thuӕFEHQ]RGLD]HSLQQKѭHVWD]RODPDOSUD]RODPYYÿӇ cҧi thiӋn triӋu chӭng
lo âu và chҩW Oѭӧng giҩc ngӫ RODQ]DSLQH TXHWLDSLQH YY ÿӇ cҧi thiӋn các triӋu chӭng loҥn
thҫn.

;9ĈLӅu trӏ phөc hӗi chӭFQăQJFKREӋnh nhân COVID-19
BӋnh nhân nһng và nguy kӏch phҧi trҧi qua các mӭFÿӝ rӕi loҥn chӭFQăQJNKiFQKDXÿһc biӋt
là suy hô hҩp, rӕi loҥn vұQÿӝng và suy giҧm nhұn thӭc, trong cҧ JLDLÿRҥn cҩp tính và hӗi
phөc
ĈLӅu trӏ phөc hӗi chӭFQăQJFKREӋnh nhân nһng và nguy kӏch

Mөc tiêu cӫa can thiӋp phөc hӗi chӭFQăQJVӟm là giҧm khó thӣ, giҧm triӋu chӭng, giҧm lo âu
trҫm cҧm và giҧm tӹ lӋ biӃn chӭng. Quá trình can thiӋp phөc hӗi chӭFQăQJVӟPOjÿiQKJLi
phөc hӗi chӭFQăQJ- trӏ liӋu - ÿiQKJLiOҥi.
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ĈiQKJLiSKөc hӗi chӭFQăQJ
DӵDWUrQÿiQKJLiOkPVjQJFKXQJÿһc biӋWOjÿiQKJLiFKӭFQăQJEDRJӗm hô hҩp, tình trҥng
tim, vұQÿӝng và hoҥWÿӝQJKjQJQJj\QrQÿѭӧc nhҩn mҥnh. TұSWUXQJYjRÿiQKJLiSKөc hӗi
chӭFQăQJK{ hҩp, bao gӗP ÿiQK JLi Fӱ ÿӝng lӗng ngӵFELrQÿӝ hoҥW ÿӝng cӫD FѫKRjQK
kiӇu thӣ và tҫn sӕ hô hҩp, v.v.
1.2. Trӏ liӋu phөc hӗi chӭFQăQJ
LiӋu pháp phөc hӗi chӭFQăQJFKREӋnh nhân COVID-19 bӏ bӋnh nһng hoһc nguy kӏch chӫ
yӃu bao gӗm kiӇPVRiWWѭWKӃ, tұp luyӋn hô hҩp và vұt lý trӏ liӋu.
(1) KiӇPVRiWWѭWKӃ.
DүQOѭXWKHRWѭWKӃ có thӇ làm giҧm ҧQKKѭӣng cӫDÿjPOrQÿѭӡng hô hҩSÿLӅXQj\ÿһc biӋt
quan trӑQJÿӇ cҧi thiӋn tӍ WK{QJNKtWѭӟi máu (V/Q) cӫa bӋnh nhân. BӋnh nhân phҧi hӑFWѭWKӃ
tҥR ÿLӅu kiӋn cho trӑng lӵc dүQ OѭX Gӏch tiӃt tӯ các thuǤ phәL Ĉӕi vӟi bӋnh nhân sӱ dөng
thuӕc an thҫn và bӏ rӕi loҥn ý thӭc, có thӇ áp dөQJJLѭӡQJÿӭng hoһFÿӝ FDRÿҫXJLѭӡng (30°
- 45° - 60°) nӃXÿLӅu kiӋn bӋQKQKkQFKRSKpSĈӭQJOjWѭWKӃ FѫWKӇ tӕt nhҩWÿӇ thӣ trong
trҥng thái nghӍ QJѫLFyWKӇ OjPWăQJKLӋu quҧ hô hҩp cӫa bӋnh nhân và duy trì dung tích phәi.
MiӉn là bӋnh nhân thoҧLPiLKm\ÿӇ bӋnh nhân ӣ WѭWKӃ ÿӭQJYjWăQJGҫn thӡLJLDQÿӭng.
(2) Bài tұp hô hҩp.
Tұp thӇ dөc có thӇ giúp phәi giãn nӣ hoàn toàn, giúp dӏch tiӃt tӯ phӃ nang phәLYjÿѭӡng thӣ
ÿLUDFiFÿѭӡng thӣ lӟQÿӇ ÿjPNK{QJWtFKWө ӣ ÿi\SKәL1yOjPWăQJGXQJWtFKVӕQJYjWăQJ
Fѭӡng chӭFQăQJSKәi. Thӣ sâu-chұm và thӣ mӣ rӝng ngӵc kӃt hӧp vӟi mӣ rӝng vai là hai kӻ
thuұt chính cӫa bài tұp hô hҩp.
- Hít thӣ sâu-chұm: khi hít vào, bӋnh nhân nên cӕ gҳng hӃt sӭFÿӇ di chuyӇQFѫKRjQKPӝt
cách chӫ ÿӝQJ+ѫLWKӣ nên càng sâu và chұm càng tӕWÿӇ tránh làm giҧm hiӋu quҧ hô hҩp
do thӣ nông nhanh. So vӟi thӣ ngӵc, loҥi thӣ này cҫn ít sӭFFѫKѫQQKѭQJFyWKӇ tích khí
OѭXWK{QJYjWӍ lӋ V/Q tӕWKѫQFyWKӇ ÿѭӧc sӱ dөQJÿӇ ÿLӅu chӍnh nhӏp thӣ khi bӏ khó thӣ.
- Thӣ ngӵc kӃt hӧp vӟi mӣ rӝQJYDL7ăQJWK{QJNKtSKәi. Khi hít mӝWKѫLWKұWVkXQJѭӡi ta
sӁ mӣ rӝng ngӵc và vai trong khi hít vào; và chuyӇQÿӝng ngӵc và vai trong khi thӣ ra. Do
các yӃu tӕ bӋQKOêÿһc biӋt cӫa viêm phәi do virus, cҫn tránh ӭc chӃ viӋc thӣ suӕt mӝt thӡi
JLDQGjLÿӇ NK{QJOjPWăQJJiQKQһng lên chӭFQăQJK{KҩSYjWLPFǊQJQKѭWLrXWKө oxy.
7URQJNKLÿyWUiQKYұQÿӝQJTXiQKDQKĈLӅu chӍnh nhӏp hô hҩp ӣ mӭc 12-15 lҫn/phút.
(3) Chu kǤ hoҥWÿӝng cӫa các bài tұp thӣ.
Bài tұp thӣ hiӋu quҧ có thӇ loҥi bӓ dӏch tiӃt phӃ quҧn và cҧi thiӋn chӭFQăQJSKәi mà không
làm trҫm trӑng thêm tình trҥng thiӃu oxy và tҳc nghӁn luӗng khí. Bài tұp gӗPEDJLDLÿRҥn
(kiӇPVRiWKѫLWKӣ, mӣ rӝng lӗng ngӵc và thӣ ra). ViӋc hình thành mӝt chu kǤ thӣ QrQÿѭӧc
triӇn khai tuǤ theo tình trҥng bӋnh nhân.
(4) Máy tұp thӣ ra tích cӵc
Các mô kӁ phәi cӫa bӋnh nhân COVID-ÿmEӏ tәQWKѭѫQJQJKLrPWUӑQJ7URQJWK{QJNKtFѫ
hӑc, cҫn giӳ áp suҩt thҩp và thӇ WtFKOѭXWK{QJWKҩSÿӇ tránh thiӋt hҥi cho mô kӁ'RÿyVDX
khi loҥi bӓ WK{QJNKtFѫKӑc, máy tұp thӣ tích cӵc có thӇ ÿѭӧc sӱ dөQJÿӇ giúp chuyӇn dӏch
tiӃt tӯ các vùng phәi thӇ tích thҩp sang các vùng thӇ tích cao, làm giҧm khó NKăQWURQJYLӋc
thӣ ra. Thӣ áp lӵFGѭѫQJFyWKӇ ÿѭӧc tҥRUDWK{QJTXDUXQJÿӝng luӗng không khí, làm rung
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ÿӝQJÿѭӡng thӣ ÿӇ ÿҥWÿѭӧc sӵ hӛ trӧ cӫDÿѭӡng thӣ. Dӏch tiӃWVDXÿyFyWKӇ ÿѭӧc loҥi bӓ khi
OѭXOѭӧng thӣ ra tӕFÿӝ FDRÿѭDFK~QJUDQJRjL
(5) Vұt lý trӏ liӋu.
Bao gӗm sóng siêu ngҳn, bӝ GDRÿӝng, dөng cө QJRjL NtFKWKtFK FѫKRjQKNtFKWKtFKÿLӋn
Fѫ

XVI. Ghép phәi ӣ bӋnh nhân mҳc COVID-19
Ghép phәi là mӝWSKѭѫQJSKiSÿLӅu trӏ hiӋu quҧ FKRFiFWUѭӡng hӧp bӋnh phәi mãn tính giai
ÿRҥn cuӕi. Tuy nhiên, hiӃm có các báo cáo vӅ viӋc ghép phәLÿӇ ÿLӅu trӏ các bӋnh phәi truyӅn
nhiӉm cҩp tính. Dӵa trên thӵc hành lâm sàng và kӃt quҧ hiӋn tҥL)$+=8ÿmWyPWҳWFKѭѫQJ
Qj\QKѭPӝt tài liӋu tham khҧo cho nhân viên y tӃ. Nói chung, tuân theo các nguyên tҳFWKăP
dò, làm nhӳQJ ÿLӅu tӕt nhҩW ÿӇ cӭu sӕng bӋnh nhân, hӃt sӭc chӑn lӑc và bҧo vӋ, nӃu tәn
WKѭѫQJSKәLNK{QJÿѭӧc cҧi thiӋQÿiQJNӇ VDXNKLÿLӅu trӏ y tӃ ÿҫ\ÿӫ và hӧp lý, và bӋnh nhân
ÿDQJWURQJWuQKWUҥng nguy kӏch, có thӇ cân nhҳc ghép phәi.
ĈiQKJLiWUѭӟc khi ghép

(1) Tuәi: KhuyӃn cáo rҵQJQJѭӡi nhұn không quá 70 tuәi. BӋnh nhân trên 70 tuәi phҧLÿѭӧc
ÿiQKJLiFҭn thұn các chӭFQăQJQӝi tҥng khác và khҧ QăQJSKөc hӗi sau phүu thuұt.
(2) Quá trình bӋnh tұt: Không có mӕLWѭѫQJTXDQWUӵc tiӃp giӳa thӡi gian ÿLӅu trӏ bӋnh và
mӭFÿӝ nghiêm trӑng cӫa bӋQK7X\QKLrQÿӕi vӟi nhӳng bӋQKQKkQFyFiFÿӧWÿLӅu trӏ bӋnh
ngҳQ Gѭӟi 4 - 6 tuҫQ QrQÿiQKJLi\WӃ ÿҫ\ÿӫ ÿӇ ÿiQKJLi[HPÿmÿLӅu trӏ ÿӫ thuӕc, hӛ trӧ
máy thӣ Yj(&02KD\FKѭD
(3) ChӭFQăQJSKәi: Dӵa trên các thông sӕ ÿѭӧc thu thұp tӯ CT phәi, máy thӣ và ECMO,
cҫQÿiQKJLi[HPFyNKҧ QăQJSKөc hӗi hay không.
  ĈiQK JLi FKӭF QăQJ FӫD FiF Fѫ TXDQ TXDQ WUӑng D ĈiQK JLi WuQK WUҥng ý thӭc cӫa
bӋnh nhân trong tình trҥng nguy kӏch bҵng cách sӱ dөng CT scan não YjÿLӋQQmRÿӗ là rҩt
quan trӑng, vì hҫu hӃt trong sӕ hӑ sӁ ÿѭӧc dùng thuӕc an thҫn trong mӝt thӡLJLDQGjLEĈһc
biӋWOѭXêSKҧLÿiQKJLiWLPPҥch, bao gӗPÿLӋQWkPÿӗ và siêu âm tim tұp trung vào kích
WKѭӟc buӗng tim phҧi, áp lӵFÿӝng mҥch phәi và chӭFQăQJWLPWUiLF1ӗQJÿӝ creatinine và
bilirubin trong huyӃWWKDQKFǊQJFҫQÿѭӧFWKHRG}LĈӕi vӟi bӋnh nhân suy gan và suy thұn,
hӑ NK{QJQrQÿѭӧc ghép phәLFKRÿӃn khi các chӭFQăQJFӫa gan và thұQÿѭӧc phөc hӗi.
(5) Xét nghiӋm axit nucleic cӫa COVID-19: BӋnh nhân cҫQÿѭӧc xét nghiӋm âm tính trong
ít nhҩt hai xét nghiӋm axit nucleic liên tiӃSFiFKQKDXKѫQJLӡ. Do ngày càng xuҩt hiӋn các
WUѭӡng hӧp xét nghiӋP&29,'GѭѫQJWtQKWUӣ lҥLVDXNKLÿLӅu trӏQrQÿLӅu chӍnh lҥi tiêu
chuҭn thành ba kӃt quҧ âm tính liên tiӃp. Tӕt nhҩt, kӃt quҧ kPWtQKQrQÿѭӧc quan sát trong tҩt
cҧ các mүu dӏFKFѫWKӇ, bao gӗPPiXÿjPYzPKӑng, rӱa phӃ quҧn phӃ QDQJQѭӟc tiӇu và
phân. Tuy nhiên, cân nhҳc nhӳQJNKyNKăQWURQJYұn hành, ít nhҩt là viӋc kiӇm tra các mүu
rӱa ÿjPYjSKӃ quҧn phӃ nang phҧi âm tính.
 ĈiQKJLiWuQKWUҥng nhiӉm trùng: Vӟi viӋFÿLӅu trӏ nӝi trú kéo dài, mӝt sӕ bӋnh nhân
COVID-19 có thӇ bӏ nhiӉm nhiӅu loҥi vi khuҭQGRÿyQrQÿiQKJLiÿҫ\ÿӫ tình trҥng bӋnh
QKkQÿӇ xem xét tình hình kiӇm soát nhiӉPWUQJÿһc biӋWÿӕi vӟi nhiӉm vi khuҭQÿDNKiQJ
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thuӕF+ѫQQӳa, kӃ hoҥFKÿLӅu trӏ kháng sinh sau thӫ thuұWQrQÿѭӧFKuQKWKjQKÿӇ ѭӟc tính
QJX\FѫQKLӉm trùng sau thӫ thuұt.
  4X\ WUuQK ÿiQK JLi \ WӃ WUѭӟc phүu thuұt ghép phәi ӣ bӋnh nhân COVID-19: kӃ
hoҥFKÿLӅu trӏ ÿѭӧFÿӅ xuҩt bӣLQKyP,&8ĺWKҧo luұQÿDFKX\rQNKRDĺÿiQKJLi\WӃ toàn
diӋQĺSKkQWtFKYjÿLӅu trӏ chӕng chӍ ÿӏQKWѭѫQJÿӕLĺSKөc hӗi chӭFQăQJWUѭӟc khi ghép
phәi
Chӕng chӍ ÿӏnh

Vui lòng tham khҧo BҧQÿӗng thuұn ISHLT 2014: Tài liӋXÿӗng thuұn vӅ viӋc lӵa chӑn bӋnh
nhân ghép phәi do HiӋp hӝi cҩy ghép tim phәi quӕc tӃ biên soҥn (cұp nhұW QăP   $
consensus document for the selection of lung transplantation candidates issued by the
International Society for Heart and Lung Transplantation).

XVII. Tiêu chuҭn xuҩt viӋn và lұp kӃ hoҥch theo dõi bӋnh nhân
COVID-19 sau xuҩt viӋn
Tiêu chuҭn xuҩt viӋn

(1) NhiӋWÿӝ FѫWKӇ duy trì ӣ mӭFEuQKWKѭӡng trong ít nhҩt 3 ngày (nhiӋWÿӝ ÿRÿѭӧc ӣ tai
thҩSKѫQ0C)
(2) Các triӋu chӭng hô hҩSÿѭӧc cҧi thiӋQÿiQJNӇ;
(3) Xét nghiӋm axit nucleic âm tính vӟi bӋnh phҭP ÿѭӡng hô hҩp trong 2 lҫn liên tiӃp
(khoҧng thӡi gian lҩy mүX FiFK QKDX KѫQ  JLӡ); xét nghiӋm mүX SKkQ FǊQJ Fy WKӇ ÿѭӧc
thӵc hiӋn cùng mӝt lúc nӃXÿLӅu kiӋn cho phép;
(4) Hình ҧnh tәQWKѭѫQJSKәi trên CT hoһF;TXDQJÿѭӧc cҧi thiӋn rõ rӋt;
(5) Không có bӋnh kèm hoһc biӃn chӭng cҫn nҵm viӋn;
(6) SpO2 > 93% khi không cҫn biӋn pháp trӧ thӣ;
(7) Xuҩt viӋQÿѭӧc chҩp thuұn bӣLQKyPÿDFKX\rn khoa (MDP).
Dùng thuӕc sau xuҩt viӋn

Sau khi xuҩt viӋn, thuӕc kháng vi-rút không còn cҫn thiӃt nӳa, tuy nhiên, vүn có thӇ sӱ dөng
chúng cho bӋnh nhân bӏ ÿDWәQWKѭѫQJSKәLWURQJQJj\ÿҫu sau khi kӃt quҧ xét nghiӋm axit
QXFOHLFkPWtQKĈLӅu trӏ triӋu chӭng có thӇ ÿѭӧc áp dөng nӃu bӋnh nhân bӏ ho nhҽ, giҧm vӏ
JLiFOѭӥi dày...
Cách ly tҥi nhà

BӋnh nhân phҧi tiӃp tөc tӵ cách ly 2 tuҫn sau khi xuҩt viӋQĈLӅu kiӋn cách ly tҥLQKjÿѭӧc
khuyӃn cáo:
ᬅ Có khu vӵc sinh hoҥWÿӝc lұp kèm hӋ thӕng thông gió và khӱ WUQJWKѭӡng xuyên;

ᬆ Tránh tiӃp xúc vӟi trҿ VѫVLQKQJѭӡLJLjYjQJѭӡi có hӋ miӉn dӏch yӃu;
ᬇ BӋQKQKkQYjQJѭӡi nhà phҧLÿHRNKҭu trang và rӱDWD\WKѭӡng xuyên;

ᬈ NhiӋWÿӝ FѫWKӇ ÿѭӧFÿRKDLOҫn mӝt ngày (sáng, tӕL FK~êÿӃn bҩt kǤ sӵ WKD\ÿәi nào ӣ
FѫWKӇ.
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Tái khám theo dõi

MӝWEiFVƭFKX\rQNKRDQrQÿѭӧc chӍ ÿӏQKÿӇ theo dõi bӋnh nhân sau xuҩt viӋn. Cuӝc gӑi theo
G}L ÿҫX WLrQ QrQ ÿѭӧc thӵc hiӋn trong vòng 48 giӡ sau xuҩt viӋn. ViӋc theo dõi bӋnh nhân
ngoҥi trú sӁ ÿѭӧc thӵc hiӋn vào thӡLÿLӇm 1 tuҫn, 2 tuҫn và 1 tháng sau khi xuҩt viӋn. Các xét
nghiӋm theo dõi bao gӗm chӭFQăQJJDQWKұn; xét nghiӋm máu; xét nghiӋm axit nucleic cӫa
mүX ÿjP Yj SKkQ Yj [pW QJKLӋm chӭF QăQJ SKәi hoһc CT scan phәi, các xét nghiӋm nên
ÿѭӧc xem xét tùy thuӝc vào tình trҥng cӫa bӋnh nhân. Các cuӝc gӑi tiӃSWKHRQrQÿѭӧc thӵc
hiӋQWURQJYzQJÿӃn 6 tháng sau xuҩt viӋn.
Xӱ trí bӋnh nhân có xét nghiӋPGѭѫQJWtQKVDXNKL[Xҩt viӋn

Các tiêu chuҭn xuҩt viӋQÿmÿѭӧc thӵc hiӋn nghiêm ngһt trong bӋnh viӋn cӫa chúng tôi, không
FyWUѭӡng hӧSQjRGѭѫQJWtQKWUӣ lҥi sau khi xuҩt viӋn.
Tuy nhiên, nӃu theo tiêu chuҭQKѭӟng dүn cӫa quӕc gia, có mӝt sӕ WUѭӡng hӧp bӋnh nhân lҥi
có xét nghiӋPGѭѫQJWtQKVDXNKL[Xҩt viӋn (kӃt quҧ âm tính tӯ ít nhҩt 2 mүu phӃt hӑng liên
tiӃSÿѭӧc thu thұSFiFKQKDXKѫQJLӡ; nhiӋWÿӝ FѫWKӇ vүQEuQKWKѭӡng trong 3 ngày; triӋu
chӭng và hình ҧnh viêm phәLÿѭӧc cҧi thiӋn rõ rӋt). Nguyên nhân chӫ yӃu là do sai sót trong
quá trình thu thұp mүu bӋnh phҭm và kӃt quҧ xét nghiӋm âm tính giҧĈӕi vӟi các bӋnh nhân
này, chúng tôi khuyӃn cáo rҵng:
(1) TiӃp tөc cách ly theo yêu cҫu dành cho bӋnh nhân COVID-19.
(2) TiӃp tөFÿLӅu trӏ bҵng thuӕc kháng vi-U~WÿmFyKLӋu quҧ trong lҫn nҵm viӋQWUѭӟFÿy
(3) ChӍ xuҩt viӋn sau khi có sӵ hӗi phөc trên phim phәi kèm theo xét nghiӋPÿjPYjSKkQkP
tính trong 3 lҫn liên tiӃp (vӟi khoҧng thӡi gian 24 giӡ).
(4) Cách ly tҥi nhà và tái khám sau khi xuҩt viӋn theo các yêu cҫXÿmQrXWUrQ
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PHҪN BA. Ĉ,ӄ8'ѬӤNG
I. &KăP VyF EӋnh nhân thӣ R[\ TXD FDQQXOD PǊL OѭX Oѭӧng cao
(High-Flow Nasal Cannula – HFNC)
ĈiQKJLi

Cung cҩp thông tin chi tiӃt vӅ liӋXSKiS+)1&ÿӇ bӋnh nhân hӧSWiFWUѭӟc khi tiӃn hành. Sӱ
dөng an thҫn liӅu thҩp kèm theo dõi bӋQKQKkQNƭQӃu cҫn. Chӑn FDWKHWHUPǊLFyNtFKWKѭӟc
phù hӧp vӟL NKRDQJ PǊL Fӫa bӋnh QKkQ ĈLӅu chӍQK ÿӝ chһt cӫD Gk\ ÿHR Yj Vӱ dөng thêm
miӃQJÿӋm giҧLiSÿӇ phòng ngӯa các tәQWKѭѫQJWUrQGDPһt do thiӃt bӏ gây ra. Duy trì mӵc
Qѭӟc әQÿӏnh trong buӗng làm ҭPĈLӅu chӍQKOѭXOѭӧng khí thӣ, nӗQJÿӝ oxy (FiO2) và nhiӋt
ÿӝ QѭӟFÿӵa trên nhu cҫu hô hҩp và khҧ QăQJGXQJQҥp cӫa bӋnh nhân.
Theo dõi

Báo lҥi vӟLEiFVƭÿLӅu trӏ ÿӇ thay thӃ SKѭѫQJSKiSÿLӅu trӏ tӯ +)1&WKjQKWK{QJNKtFѫKӑc
nӃu bҩWNuÿLӅXQjRVDXÿk\[ҧy ra: rӕi loҥn huyӃWÿӝng, bҵng chӭng suy hô hҩSQKѭFRNpRFѫ
hô hҩp phө, hҥ oxi tiӃp diӉQGÿmFXQJFҩp oxy, tri giác xҩXÿLQKӏp thӣ > 40 lҫn/phút kéo
GjLWăQJWLӃWÿjPU}UӋt.
Xӱ WUtÿjPFKҩt tiӃt

1ѭӟFGmLQѭӟFPǊLYjÿjPFӫa bӋQKQKkQQrQÿѭӧc lau bҵQJNKăQJLҩ\VDXÿy[ӱ lý trong
bình kín vӟi chҩt khӱ trùng có chӭa chlorine (2500 mg/L). Ngoài ra, dӏch tiӃt có thӇ ÿѭӧc loҥi
bӓ bҵng ӕQJK~WÿjPQKӟWYjVDXÿy[ӱ lý trong bình kín vӟi chҩt khӱ trùng có chӭa chlorine
(2500 mg/L).

II. &KăPVyFEӋQKQKkQWK{QJNKtFѫKӑc
4X\WUuQKÿһt nӝi khí quҧn

Sӕ Oѭӧng nhân viên y tӃ QrQÿѭӧc giӟi hҥn vӯDÿӫ ÿӇ ÿҧm bҧo an toàn cho bӋnh nhân. Mang
mһt nҥ chӕQJÿӝc có bӝ lӑFNK{QJNKt7UѭӟFNKLÿһt nӝi khí quҧQGQJÿӫ liӅu thuӕc giҧm
ÿDXYjDQWKҫn, dùng thuӕFJLmQFѫQӃu cҫn. Theo dõi sát huyӃWÿӝng cӫa bӋnh nhân trong quá
WUuQKÿһt nӝi khí quҧn. Hҥn chӃ sӵ di chuyӇn cӫa nhân viên trong phòng, liên tөc lӑc sҥch và
khӱ trùng phòng vӟi công nghӋ làm sҥch không khí bҵQJSODVPDWURQJSK~WVDXNKLÿһt nӝi
khí quҧn xong.
GiҧPÿDXDQWKҫn và quҧn lý mê sҧng (delirium)

;iFÿӏnh mөc tiêu kiӇPVRiWÿDXFӫa bӋnh nhân mӛLQJj\ĈiQKJLiÿDXPӛi 4 giӡ (Critical&DUH3DLQ2EVHUYDWLRQ7RRO&327 ÿiQKJLiWKXӕc an thҫn mӛi 2 giӡ 5$66%,66 ĈLӅu
chӍnh liӅu thuӕc giҧPÿDXYjDQWKҫQÿѭӡQJWƭQKPҥFKÿӇ ÿҥWÿѭӧc mөc tiêu kiӇPVRiWÿDX
Ĉӕi vӟi các thӫ thұWJk\ÿDXJLҧPÿDXSKzQJQJӯa phҧLÿѭӧc thӵc hiӋn. Thӵc hiӋQÿiQKJLi
tri giác theo bҧng sàng lӑc CAM-ICU mӛi ca trӵFÿӇ chҭQÿRiQVӟm trên bӋnh nhân COVID19. Thӵc hiӋn các chiӃQOѭӧc dӵ phòng mê sҧng bao gӗm giҧPÿDXDn thҫn, giao tiӃp, chҩt
Oѭӧng giҩc ngӫ và vұQÿӝng sӟm.
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Dӵ phòng Viêm phәi liên quan thӣ máy (VAP)
Các biӋQSKiSÿѭӧFGQJÿӇ giҧm VAP bao gӗm: rӱDWD\QkQJÿӝ QJKLrQJJyFJLѭӡng (nҵm
ÿҫu cao) bӋnh nhân lên 30-ÿӝ nӃu không có chӕng chӍ ÿӏQKFKăPVyFUăQJPLӋng mӛi 4
ÿӃn 6 giӡ bҵng ӕQJK~WÿjPQKҫy; giӳ áp lӵc bóng chҽn khí quҧn ӣ mӭc 30-35 cmH2O mӛi 4
giӡ; hӛ trӧ GLQKGѭӥng ÿѭӡng ruӝt và theo dõi thӇ tích dӏch còn lҥi cӫa dҥ dày mӛi 4 giӡÿiQK
giá khҧ QăQJFDLPi\WKӣ mӛi ngày; sӱ dөng ӕng nӝi khí quҧn có thӇ rӱDÿѭӧFÿӇ K~WÿjPOLrQ
tөFGѭӟi thanh môn kӃt hӧp hút bҵng ӕng tiêm 10 mL mӛi 1-2 giӡYjWKD\ÿәi tҫn suҩt hút
ÿjPW\WKHROѭӧng dӏch tiӃt. Xӱ lý chҩWÿӑng lҥLWURQJEѫPWLrPEѫPWLrPQJD\Oұp tӭFÿѭӧc
GQJÿӇ hút mӝWOѭӧng chҩt khӱ trùng chӭa chlorine (2500 mg/L) phù hӧSVDXÿyÿұy nҳp lҥi
và bӓ YjREuQKÿӵng chҩt thҧi sҳc nhӑn.
+~WÿjPQKӟt

(1)Sӱ dөng mӝt hӋ thӕQJ K~W ÿjP QKӟt kín, bao gӗm catheter kín và túi trӳ dùng mӝt lҫn
nhҵm làm giҧm các giӑt bҳn và hҥt khí dung.
(2)Lҩy mүXÿjPVӱ dөQJFDWKHWHUK~WÿjPNtQYjW~LWUӳ kích cӥ phù hӧSÿӇ giҧm tiӃp xúc
vӟi các giӑt bҳn.
Xӱ OêQJѭQJWө KѫLQѭӟc tӯ máy thӣ

Sӱ dөng ӕng nӕLFyGk\Vѭӣi hai vòng và tӵ ÿӝng làm ҭPÿӇ giҧm sӵ QJѭQJWө KѫLQѭӟc. Hai
ÿLӅX Gѭӥng nên phӕi hӧS ÿӇ ÿҭ\ OѭӧQJ KѫL QѭӟF QJѭQJ Wө vào mӝt bình chӭa có nҳS ÿұy,
chӭa chҩt khӱ trùng có chlorine (2500 mg/L). Bình chӭDVDXÿyFyWKӇ ÿѭӧFÿһt trӵc tiӃp vào
máy giһWÿLӅu chӍnh nhiӋWÿӝ OrQÿӝ &ÿӇ tӵ ÿӝng làm sҥch và khӱ trùng.
&KăPsóc cho bӋnh nhân thông khí nҵm sҩp (PPV)

7UѭӟFNKLWKD\ÿәLWѭWKӇ, cӕ ÿӏnh vӏ trí cӫa các ӕng nӕLYjÿҧm bҧo các khӟp nӕLÿӇ giҧm
QJX\FѫEӏ tөWUѫLӕQJ7KD\ÿәLWѭWKӇ bӋnh nhân mӛi 2 giӡ.

III. QuҧQ Oê Yj JLiP ViW KjQJ QJj\ ÿӕi vӟi bӋnh nhân ECMO (Oxy
KyDTXDPjQJQJRjLFѫWKӇ)
 Các thiӃt bӏ (&02QrQÿѭӧc quҧn lý bӣi chuyên gia ECMO và các thành phҫn sau

QrQÿѭӧc kiӇm tra và ghi nhұn mӛi giӡ/ѭXOѭӧQJEѫPWӕFÿӝ WUDRÿәiOѭXOѭӧQJPiXOѭX
Oѭӧng oxy; nӗQJ ÿӝ oxy; ÿҧm bҧR ÿLӅu khiӇn nhiӋW ÿӝ ÿDQJ KRҥW ÿӝng; nhiӋW ÿӝ FjL ÿһt và
nhiӋWÿӝ thӵc tӃ; phòng ngӯa huyӃt khӕi; không có áp lӵFÿqOrQFDQQXOHYjӕng mҥch không
bӏ vһn xoҳn, hoһFNK{QJ³UXQJ´ӕng ECMO, OѭXêPjXVҳFQѭӟc tiӇu bӋQKQKkQÿһc biӋt là
PjXÿӓ hoһc nâu sұm; áp lӵFWUѭӟc và sau màng theo chӍ ÿӏnh cӫDEiFVƭ
 Các thành phҫQVDXQrQÿѭӧc theo dõi và ghi nhұn mӛi ca làm viӋc: kiӇPWUDÿӝ sâu

và cӕ ÿӏQKFDQQXODÿӇ ÿҧm bҧo hӋ thӕng ECMO vүn chҳc chҳn, mӭFQѭӟFWURQJÿLӅu khiӇn
nhiӋWÿӝ, nguӗQÿLӋn và nguӗn oxy, chҧy máu hoһc phù nӅ FKkQFDQQXODÿRFKXYLFKkQYj
quan sát xePFKLGѭӟi ӣ bên tiӃn hành thӫ thuұWFyVѭQJNK{QJWKHRG}LKDLFKLGѭӟi bao gӗm
mҥch mu bàn chân, nhiӋWÿӝ da, màu sҳc …
Theo dõi hàng ngày: .KtPiXÿӝng mҥch sau màng
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 ChӕQJÿ{QJ Mөc tiêu chính cӫa quҧn lý chӕQJÿ{QJWURQJ(&02OjÿҥWÿѭӧc hiӋu quҧ

chӕQJÿ{QJSKKӧSÿҧm bҧRTXiWUuQKÿ{QJPiXYүn hoҥWÿӝQJGѭӟi sӵ kiӇm soát và tránh
hoҥt hóa sӵ ÿ{QJPiXĈLӅXQj\QJKƭDOjGX\WUuVӵ cân bҵng giӳa chӕQJÿ{QJÿ{QJPiXYj
ly giҧi fibrin. BӋQKQKkQQrQÿѭӧc truyӅn heparin sodium (25-50 IU/kg) vào lúc ÿһt nӝi khí
quҧn và duy trì heparin sodium (7.5-20 IU/kg) trong suӕt thӡLJLDQÿӇ chӃ ÿӝ /ѭXOѭӧQJEѫP
LiӅX KHSDULQ VRGLXP QrQ ÿѭӧF ÿLӅu chӍnh theo kӃt quҧ xét nghiӋm aPTT – nên giӳ trong
khoҧng 40-60 giây. Trong quá trình chӕQJ ÿ{QJ QrQ Kҥn chӃ sӕ lҫQ ÿâm kim vào da bӋnh
nhân. Thӫ thuұt/phүu thuұWQrQÿѭӧc thӵc hiӋn nhҽ nhàng. Tình trҥng chҧ\PiXQrQÿѭӧc dõi
NƭFjQJ
Áp dөng chiӃQOѭӧc “thӣ máy bҧo vӋ phәi tӕLÿD´ÿӇ tránh hoһc giҧm thiӇu tәQWKѭѫQJSKәi

do thӣ máy. KhuyӃn cáo khӣLÿҫu QrQÿһt ThӇ tícKNKtOѭXWK{QJP/NJYjFѭӡQJÿӝ thӣ
tӵ nhiên giӳ nguyên (nhӏp thӣ nên tӯ 10-20 lҫn/phút).
 Theo dõi sát sinh hiӋu bӋnh nhân, duy trì huyӃW iS ÿӝng mҥch trung bình (MAP) trong

khoҧng 60-PP+J&93PP+J6S2!YjWKHRG}LOѭӧQJOѭӧng dӏch xuҩt nhұp,
các rӕi loҥQÿLӋn giҧi nӃu có.
TruyӅn qua màng sau, tránh truyӅQQKǊWѭѫQJYjSURSRIRO
ĈiQKJLiFKӭFQăQJR[\JHQKyDFӫa ECMO mӛi ca dӵa trên hӗ VѫWKHRG}LEӋnh nhân.

IV. ALSS ( hӋ thӕng hӛ trӧ gan nhân tҥo)
&KăPVyFÿLӅXGѭӥng ALSS chӫ yӃu ÿѭӧFFKLDWKjQKJLDLÿRҥQNKiFQKDXFKăPVyFVXӕt
thӡLJLDQÿLӅu trӏ YjFKăPVyFQJҳWTXmQJĈLӅXGѭӥng nên quan sát cҭn thұn tình trҥng cӫa
bӋnh nhân, chuҭQ KRi TX\ WUuQK FKăP VyF Wұp trung vào nhӳQJ ÿLӇm chính và giҧi quyӃt
nhӳng biӃn chӭng kӏp thӡi ÿӇ WKjQKF{QJKRjQWRjQWURQJÿLӅu trӏ ALSS.
&KăPVyFÿLӅXGѭӥng suӕWTXiWUuQKÿLӅu trӏ

6iFKÿӅ cұSÿӃn tӯQJJLDLÿRҥn trong suӕWTXiWUuQKÿLӅu trӏ. Quy trình vұn hành tәng thӇ có
thӇ ÿѭӧc tóm tҳWQKѭVDXFKXҭn bӏ riêng cӫDQJѭӡi vұQKjQKÿiQKJLiWình trҥng bӋnh nhân,
FjL ÿһt, xҧ WUѭӟc, chҥ\ Pi\ ÿLӅu chӍnh tham sӕ, cai máy và ghi nhұn hӗ Vѫ 'ѭӟL ÿk\ Oj
nhӳng ý chính trong viӋFFKăPVyFÿLӅXGѭӥng suӕt tӯQJJLDLÿRҥn:
(1) Chuҭn bӏ
Tuân thӫ ÿҫ\ÿӫ cҩSÿӝ III hoһc các biӋn pháp bҧo hӝ y tӃ nghiêm ngһt KѫQ
(2) ĈiQKJLiEӋnh nhân
ĈiQKJLiWuQKWUҥQJFѫEҧn cӫa bӋQKQKkQÿһc biӋt là tiӅQFăQGӏ ӭQJÿѭӡng huyӃt, chӭFQăQJ
ÿ{QJPiXOLӋu pháp oxy, an thҫQ ÿӕi vӟi bӋnh nhân tӍnh táo, cҫQFK~êÿӃn tâm lý cӫa hӑ)
và tình trҥng chӭFQăQJFDWKHWHU
(3) &jLÿһt và xҧ WUѭӟc
Sӱ dөng vұWWѭWLrXKDRNqPTXҧQOêNKpSNtQÿӗng thӡLWUiQKSKѫLQKLӉm vӟi máu và dӏch tiӃt
cӫa bӋnh nhân. Các dөng cөÿѭӡng ӕng và vұWWѭWLrXKDRNKiFQrQÿѭӧc chӑn dӵa trên kӃ
hoҥFKÿLӅu trӏ. Tҩt cҧ nhӳng chӭFQăQJFѫEҧQYjÿһFÿLӇm cӫa dөng cө QrQÿѭӧc làm quen
thuҫn thөc.
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(4) Chҥy thӱ
Theo khuyӃn cáo, tӕFÿӝ lҩ\PiXEDQÿҫu 35 ml/phút sӁ tránh làm tөt huyӃt áp - có thӇ do
tӕFÿӝ cao gây ra. Sinh hiӋXQrQÿѭӧc theo dõi chһt chӁ.
(5) ĈLӅu chӍnh thông sӕ
Khi tuҫQKRjQQJRjLFѫWKӇ cӫa bӋnh nhân әQÿӏnh, tҩt cҧ thông sӕ ÿLӅu trӏ YjEiRÿӝng nên
ÿѭӧFÿLӅu chӍnh theo chӃ ÿӝ ÿLӅu trӏ. Thuӕc chӕQJÿ{QJPiXQrQGQJÿӫ liӅXÿѭӧc khuyӃn
FiRWURQJJLDLÿRҥn sӟm và liӅu chӕQJÿ{QJPiXQrQÿѭӧFÿLӅu chӍnh trong thӡi gian duy trì
tùy vào áp lӵFÿLӅu trӏ.
(6) Cai máy
Áp dөQJ  SKѭѫQJ SKiS SKөc hӗi kӃt hӧp vӟi trӑng lӵc chҩt lӓng (liquid gravity combined
recovery method); tӕFÿӝ hӗi phөc 35 ml/phút; sau khi cai máy, chҩt thҧi y tӃ phҧLÿѭӧc xӱ
lý theo yêu cҫu kiӇm soát và phòng ngӯa nhiӉm SARS-Cov-2 và phòng bӋQKFǊQJQKѭ dөng
cө y tӃ phҧi cҫQÿѭӧc làm sҥch và khӱ trùng.
(7) Ghi lҥi hӗ Vѫ
Ghi lҥi chính xác dҩu hiӋu sinh tӗn cӫa bӋnh nhân, thuӕc, thông sӕ ÿLӅu trӏ ALSS và ghi chú
tình trҥQJÿһc biӋt.
&KăPVyFJLiQÿRҥn

(1) 7KHRG}LYjÿLӅu trӏ biӃn chӭng muӝn: Phҧn ӭng dӏ ӭng, hӝi chӭng mҩt cân bҵng,…
(2) &KăPVyFӕng ALSS: Nhân viên y tӃ trong mӛi ca trӵc nên quan sát tình trҥng bӋnh nhân
và ghi chép lҥi hӗ VѫQJăQ ngӯa huyӃt khӕLOLrQTXDQÿӃn catheter; vӋ sinh catheter mӛi 48
giӡ.
(3) &KăPVyFÿһt và rút ӕng ALSS: Siêu âm mҥch PiXQrQÿѭӧc thӵc hiӋQWUѭӟc khi rút ӕng.
VDXNKLU~WFKLGѭӟLPjErQÿһt ӕng cӫa bӋnh nhân không nên cӱ ÿӝng trong 6 giӡ và bӋnh
nhân nân nghӍ QJѫLWҥLJLѭӡng trong 24 giӡ. Sau khi rút, bӅ mһt vӃWWKѭѫQJFҫQÿѭӧc theo
dõi.

9&KăPVyFÿLӅu trӏ thay thӃ thұn liên tөc (CRRT)
Chuҭn bӏ WUѭӟc CRRT

Chuҭn bӏ cho bӋnh nhân: thiӃt lұSÿѭӡng truyӅn hiӋu quҧ1KuQFKXQJÿһWFDWKWHUWƭQKPҥch
WUXQJWkPÿѭӧc thӵc hiӋQFKR&557ѭXWLrQWƭQKPҥch cҧnh trong. Mӝt thiӃt bӏ CRRT có thӇ
ÿѭӧc tích hӧp vào ECMO nӃu cҧ 2 ÿѭӧc áp dөng cùng lúc. Chuҭn bӏ thiӃt bӏ, dөng cө y tӃ và
thuӕFWUѭӟc CRRT.
&KăPVyFWURQJTXiWUuQKÿLӅu trӏ

(1) &KăPVyFÿѭӡng truyӅn
Thӵc hiӋQFKăPVyFFDWKHWHUFKX\rQQJKLӋp mӛi 24 giӡ cho bӋQKQKkQÿһWFDWKHWHUWƭQKPҥch
WUXQJWkPÿӇ tránh biӃn dҥng và FKqQpS.KL&557ÿѭӧc tích hӧp vӟLÿLӅu trӏ ECMO, trình
tӵ Yjÿӝ kín cӫa kӃt nӕLFDWKHWHUQrQÿѭӧc xác nhұn bӣLÿLӅXGѭӥng. Cҧ dòng chҧy ra và vào
&557ÿѭӧFÿӅ xuҩWÿѭӧc kӃt nӕi phía sau máy tҥo oxy.
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(2) Theo dõi chһt chӁ tri giác và dҩu hiӋu sinh tӗn cӫa bӋQKQKkQWtQKWRiQFKtQK[iFOѭӧng
dӏch chҧy vào và ra.
Theo dõi chһt chӁ quá trình tҥo huyӃt khӕi trong mҥch bҳc cҫu tim phәi, phҧn ӭng phù hӧp
vӟi tҩt cҧ EiRÿӝng cӫDPi\Yjÿҧm bҧo rҵng máy hoҥWÿӝng tӕWĈiQKJLiFkQEҵQJÿLӋn giҧi
và kiӅm-toan troQJP{LWUѭӡng nӝi bào thông qua phân tích khí máu mӛi 4 giӡ. Chҩt lӓng thay
thӃ cҫQÿѭӧc chuҭn bӏ mӟLYjGiQQKmQU}UjQJWURQJÿLӅu kiӋn vô trùng nghiêm ngһt.
&KăPVyFVDXSKүu thuұt

(1) Theo dõi công thӭFPiXWKѭӡng quy, chӭFQăQJJDQWKұQYjÿ{QJPiX
(2) Lau máy CRRT mӛi 24 giӡ nӃXÿLӅu trӏ liên tөc. VұWWѭWLrXKDRYjFKҩt thҧi lӓQJQrQÿѭӧc
xӱ lý theo tiêu chuҭn cӫa bӋnh viӋQÿӇ tránh nhiӉm trùng bӋnh viӋn.

9,&KăPVyFWRjQGLӋn
Theo dõi

Sinh hiӋu cӫa bӋQKQKkQQrQÿѭӧc theo dõi liên tөFÿһc biӋt là nhӳQJWKD\ÿәi vӅ tri giác,
nhӏp thӣ Yjÿӝ bão hoà oxy. Quan sát các triӋu chӭQJQKѭKRNKҥFÿjPÿDXQJӵc, khó thӣ và
WtPWiL7KHRG}LSKkQWtFKNKtPiXÿӝng mҥch chһt chӁ. Nhұn biӃt kӏp thӡi bҩt cӭ tình trҥng
xҩXÿLQjRÿӇ ÿLӅu chӍnh thӣ oxy hoһc thӵc hiӋn nhӳng biӋn pháp khҭn cҩSNKiF&K~êÿӃn
tәQ WKѭѫQJ SKәL OLrQ TXDQ ÿӃn thӣ máy ( VALI) khi chӏu áp lӵF GѭѫQJ FXӕi thì thӣ ra cao
(PEEP) và hӛ trӧ áp lӵc cao. Theo dõi chһt chӁ WKD\ÿәi trong áp lӵFÿѭӡng thӣ, thӇ tích khí
OѭXWK{QJYjQKӏp thӣ.
Phòng ngӯa hít sһc

(1) Theo dõi tình trҥng ӭ ÿӑng dҥ dày: thӵc hiӋQQX{LăQVDXP{QYӏ liên tөc bҵng sonde dinh
GѭӥQJÿӇ giҧPWUjRQJѭӧc dҥ dày thӵc quҧQĈiQKJLiQKXÿӝng và ӭ ÿӑng dҥ dày bҵng
siêu âm nӃu có thӇ. BӋnh nhân có chӭF QăQJ OjP WUӕng dҥ dày bình tKѭӡng thì không
khuyӃQFiRÿiQKJLiWKѭӡng quy.
(2) ĈiQKJLiWuQKWUҥng ӭ ÿӑng dҥ dày mӛi 4 giӡ. TruyӅn lҥi dӏch hút nӃu thӇ tích còn lҥi cӫa
dҥ dày < 100 ml; nӃu không hãy báo vӟLEiFVƭÿLӅu trӏ.
(3) 1JăQQJӯa hít sһc trong khi vұn chuyӇn bӋQKQKkQWUѭӟc khi di chuyӇQQJѭQJFKRăQTXD
ӕQJWK{QJPǊLK~WGӏch cһn cӫa dҥ dày và nӕi ӕng dҥ dày vӟi túi áp lӵc âm. Trong suӕt
quá trình vұn chuyӇQQkQJÿҫu bӋQKQKkQFDRÿӝ.
(4) 1JăQQJӯa hít sһc trong HFNC: kiӇPWUDÿӝ ҭm mӛi 4 giӡ ÿӇ WUiQKÿӝ ҭm cao hoһc thҩp
quá mӭc. Loҥi bӓ QѭӟFÿӑng lҥi trong ӕng kӏp thӡLÿӇ tránh ho và hít sһFGRQJѭQJWө KѫL
QѭӟFWURQJÿѭӡng thӣ gây ra. Giӳ vӏ trí cӫa ӕQJWK{QJPǊLFDRKѫQPi\Yjӕng. Loҥi bӓ
kӏp thӡLKѫLQѭӟFQJѭQJWө trong hӋ thӕng.
Thӵc hiӋn các chiӃQOѭӧFÿӇ QJăQQJӯa nhiӉPWUQJPiXOLrQTXDQÿӃn catheter và nhiӉm

trùng tiӇXOLrQTXDQÿӃn ӕng thông.

Phòng ngӯa chҩQWKѭѫQJGDGRiSOӵc, bao gӗm chҩQWKѭѫQJGRiSOӵFOLrQTXDQÿӃn thiӃt

bӏ y tӃ, viêm da kích ӭQJ OLrQ TXDQ ÿӃn không tӵ chӫ (IAD- incontinence-associated
dermatitis) và tәQWKѭѫQJGDOLrQTXDQÿӃQEăQJNHR\WӃ;iFÿӏnh bӋQKQKkQFyQJX\Fѫ
cao vӟL7KDQJÿiQKJLiUӫi ro và thӵc hiӋn các chiӃQOѭӧc phòng ngӯa.
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 ĈiQKJLiWҩt cҧ bӋnh nhân khi nhұp viӋQYjNKLÿLӅu kiӋQOkPVjQJWKD\ÿәi vӟi mô hình

ÿiQKJLiUӫi ro thuyên tҳc huyӃt khӕLWƭQKPҥFK 97( ÿӇ [iFÿӏnh nhӳQJQJѭӡLFyQJX\Fѫ
cao và thӵc hiӋn các chiӃQ Oѭӧc phòng ngӯa. Theo dõi chӭF QăQJ ÿ{QJ PiX PӭF ÿӝ Ddimer và các biӇu hiӋQOkPVjQJOLrQTXDQÿӃn VTE.
 Hӛ trӧ ăQXӕng cho nhӳng bӋnh nhân yӃu, khó thӣ hoһc nhӳQJQJѭӡi có chӍ sӕ oxy hóa

GDRÿӝng rõ rӋW7ăQJFѭӡng theo dõi chӍ sӕ oxy hóa trên nhӳng bӋnh nhân này trong bӳDăQ
Cung cҩSGLQKGѭӥQJTXDÿѭӡng ruӝt ӣ JLDLÿRҥQÿҫu cho nhӳQJQJѭӡi không thӇ ăQEҵng
miӋng. Trong mӛi ca trӵFÿLӅu chӍnh liӅXOѭӧng và tӕFÿӝ GLQKGѭӥQJTXDÿѭӡng ruӝt theo
khҧ QăQJGXQJQҥp cӫa bӋnh nhân.
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PHӨ LӨC
I. Lӡi khuyên y tӃ cho quҧn lý bӋnh nhân COVID-19
Ĉӕi vӟLWUѭӡng hӧp nhiӉm COVID-19 nhҽ
1.1. 7K{QJWKѭӡng
Cách ly không khí, theo dõi nӗQJÿӝ oxy trong máu, liӋu pháp oxy qua ӕQJWK{QJPǊL
1.2. Xét nghiӋm
- Xét nghiӋm tìm RNA cӫa COVID-WURQJÿjPPӛi ngày (Ba vӏ trí).
- Xét nghiӋm tìm RNA cӫa COVID-19 trong phân mӛi ngày (Ba vӏ trí).
- Xét nghiӋPPiXWKѭӡng quy, xét nghiӋm sinh hóa, xét nghiӋPQѭӟc tiӇXYjSKkQWKѭӡng
quy + tìm máu ҭn trong phân, chӭFQăQJÿ{QJPiX'GLPHUNKtPiXÿӝng mҥch + axit
lactic, ASO + RF + CPR + CCP, ESR, PCT, ABO + nhóm máu RH, chӭFQăQJFӫa tuyӃn
giáp, men tim + xét nghiӋPÿӏQKOѭӧng troponin huyӃt thanh, 4 bӋnh phҭPWKѭӡng quy, xét
nghiӋPYLUXVÿѭӡng hô hҩp, cytokine, xét nghiӋm G/GM, enzyme chuyӇQÿәi angiotensin.
- Siêu âm gan, túi mұt, tөy và lách, siêu âm tim và chөp CT phәi
1.3. ThuӕFÿLӅu trӏ
- Arbidol dҥng viên: 200 mg, uӕng 3 lҫn/ ngày
- Lopinavir/Ritonavir: 2 viên, uӕng cách nhau 12 tiӃng
- Xӏt Interferon: 1 xӏt 3 lҫn/ngày xӏt hӑng.

Ĉӕi vӟLWUѭӡng hӧp nhiӉm COVID-19 mӭc trung bình
2.1. 7K{QJWKѭӡng
Cách ly không khí, theo dõi nӗQJÿӝ oxy trong máu, liӋu pháp oxy qua ӕQJWK{QJPǊL
2.2. Xét nghiӋm
- Xét nghiӋm tìm RNA cӫa COVID-WURQJÿjPPӛi ngày (ba vӏ trí)
- Xét nghiӋm tìm RNA cӫa COVID-19 trong phân mӛi ngày (ba vӏ trí)
- Xét nghiӋPPiXWKѭӡng quy, xét nghiӋm sinh hóa, xét nghiӋPQѭӟc tiӇXYjSKkQWKѭӡng
quy + tìm máu ҭn trong phân, chӭFQăQJÿ{QJPiX'GLPHUNKtPiXÿӝng mҥch + axit
lactic, ASO + RF + CPR + CCP, ESR, PCT, ABO + nhóm máu RH, chӭFQăQJFӫa tuyӃn
giáp, men tim + xét nghiӋPÿӏQKOѭӧng troponin huyӃt thanh, 4 bӋnh phҭPWKѭӡng quy, xét
nghiӋPYLUXVÿѭӡng hô hҩp, cytokine, xét nghiӋm G/GM, enzyme chuyӇQÿәi angiotensin.
- Siêu âm gan, túi mұt, tөy và lách, siêu âm tim và chөp CT phәi
2.3 ThuӕFÿLӅu trӏ
- Arbidol dҥng viên: 200 mg, uӕng 3 lҫn/ ngày
- Lopinavir/Ritonavir: 2 viên, uӕng cách nhau 12 tiӃng
- Xӏt hӑng Interferon: 1 xӏt 3 lҫn/ ngày
- NaCl 0.9%: 100 ml + Ambroxol: 30mg 2 lҫn/ ngày
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Ĉӕi vӟLWUѭӡng hӧp nhiӉm COVID-19 nһng

3.1. 7K{QJWKѭӡng
Cách ly không khí, theo dõi nӗQJÿӝ oxy trong máu, liӋu pháp oxy qua ӕQJWK{QJPǊL
3.2. Xét nghiӋm
- Xét nghiӋm tìm RNA cӫa COVID-WURQJÿjPPӛi ngày (ba vӏ trí)
- Xét nghiӋm tìm RNA cӫa COVID-19 trong phân mӛi ngày (ba vӏ trí)
- Xét nghiӋPPiXWKѭӡng quy, xét nghiӋm sinh hóa, xét nghiӋPQѭӟc tiӇXYjSKkQWKѭӡng
quy + tìm máu ҭn trong phân, chӭFQăQJÿ{QJPiX'GLPHUNKtPiXÿӝng mҥch + axit
lactic, ASO + RF + CPR + CCP, ESR, PCT, ABO + nhóm máu RH, chӭFQăQJFӫa tuyӃn
giáp, men tim + xét nghiӋPÿӏQKOѭӧng troponin huyӃt thanh, 4 bӋnh phҭPWKѭӡng quy, xét
nghiӋPYLUXVÿѭӡng hô hҩp, cytokine, xét nghiӋm G/GM, enzyme chuyӇQÿәi angiotensin.
- Siêu âm gan, túi mұt, tөy và lách, siêu âm tim và chөp CT phәi
3.3. ThuӕFÿLӅu trӏ
- Arbidol dҥng viên: 200 mg, 3 lҫn/ngày
- Lopinavir/Ritonavir: 2 viên, uӕng cách nhau 12 tiӃng
- Xӏt hӑng Interferon: 1 xӏt 3 lҫn/ngày xӏt
- NaCl 0.9%: 100 ml + methylprednisolone: 40 mg TTM mӛi ngày
- NaCl 0.9%: 100 ml + pantoprazole: 40 mg TTM mӛi ngày
- Caltrate: 1 viên/ ngày
- Immunoglobulin: 20 g TTM mӛi ngày
- NS: 100 ml + Ambroxol: 30 mg TTM 2 lҫn/ngày
Ĉӕi vӟLWUѭӡng hӧp nhiӉm COVID-19 nguy kӏch

4.1. 7K{QJWKѭӡng
Cách ly không khí, theo dõi nӗQJÿӝ oxy trong máu, liӋu pháp oxy qua ӕQJWK{QJPǊL
4.2. Xét nghiӋm
- Xét nghiӋm tìm RNA cӫa COVID-WURQJÿjPPӛi ngày (ba vӏ trí)
- Xét nghiӋm tìm RNA cӫa COVID-19 trong phân mӛi ngày (ba vӏ trí)
- Xét nghiӋPPiXWKѭӡng quy, ABO + nhóm máu RH, xét nghiӋPQѭӟc tiӇXYjSKkQWKѭӡng

quy + tìm máu ҭn trong phân, 4 bӋnh phҭPWKѭӡng quy, xét nghiӋPYLUXVÿѭӡng hô hҩp,
chӭFQăQJWX\ӃQJLiSÿLӋQWkPÿӗNKtPiXÿӝng mҥFKÿLӋn giҧLÿӗ + axit lactic + GS,
xét nghiӋm G/GM, cҩy máu 1 lҫn.

- Xét nghiӋP PiXWKѭӡng quy, xét nghiӋm sinh hóa, chӭFQăQJÿ{QJPiX'GLPHUNKt

PiXÿӝng mҥch + axit lactic, peptit natri lӧi niӋu, men tim, xét nghiӋPÿӏQKOѭӧng troponin
huyӃt thanh, kháng thӇ + bә thӇ, cytokin, cҩ\ÿjP&533&7Pӛi ngày.

- ĈRFKӍ sӕ ÿѭӡng huyӃt mӛi 6 tiӃng
- Siêu âm gan, túi mұt, tөy và lách, siêu âm tim và chөp CT phәi
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4.3. ThuӕFÿLӅu trӏ
- Arbidol dҥng viên: 200 mg, uӕng 3 lҫn/ ngày
- Lopinavir/Ritonavir: 2 viên cách nhau 12 tiӃng (hoһc darunavir 1 viên/ ngày)

- 16POPHWK\OSUHGQLVRORQHPJWLrPWƭQK mҥch (TTM) cách nhau 12 tiӃng
- NS: 100 ml + pantoprazole: 40 mg TTM mӛi ngày
- Kháng thӇ 20 g TTM mӛi ngày
- Peptit tuyӃn ӭc 1,6 mg 2 lҫn/tuҫn
- 1D&OPO$PEUR[ROPJWLrPWƭQKPҥch, 2 lҫn/ ngày
- NaCl 0.9% 50 ml + isoproterenol 2 mg TTM mӝt lҫn
- Albumin huyӃWWKDQKQJѭӡi: 10g TTM mӛi ngày
- NS100 ml + piperacillin / tazobactam 4,5 TTM cách nhau 8 tiӃng
- Tránh hҩSWKXTXDÿѭӡng ruӝt (peptisorb lӓQJ POTXDWK{QJPǊLGҥ dày

II. 4X\WUuQKWѭYҩn trӵc tuyӃQÿӇ chuҭQÿRiQYjÿLӅu trӏ
7ѭYҩn trӵc tuyӃQÿӇ chҭQÿRiQYjÿLӅu trӏ
+ѭӟng dүn vӅ FAHZU Internet + bӋnh viӋn
FAHZU Internet + BӋnh viӋn

Quét mã QR cӫa FAHZU

ĈăQJNêÿăQJQKұp

7ѭYҩn trӵc tuyӃn (Video trӵc tuyӃn, phòng khám
chuyên khoa & cuӝc hҽn )

9LGHRWѭvҩQ ÿѫQ
thuӕc trӵc tuyӃn

ChӑQWѭYҩn
COVID-19
7ѭYҩn vӟLYăQ
bҧn và hình ҧnh

ChӑQWѭYҩn trӵc tuyӃn
Chӑn khoa và bác sӻ

7ѭYҩn trӵc tuyӃn vӟi
YăQEҧn và hình ҧnh
ҧnh

FAHZU Internet+
BӋnh viӋn

Ĉӏa chӍ liên hӋ nӃu có thҳc mҳc:
Email: zdyy6616@126.com, zyinternational@163.com
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DiӉQÿjQWUX\Ӆn thông trӵc tuyӃn cӫa bác sӻ

+ѭӟng dүn vӅ diӉQÿjQWUX\Ӆn thông cӫa chuyên gia y tӃ quӕc tӃ bӋnh viӋn trӵc thuӝc
sӕ Ĉҥi hӑF<Gѭӧc ChiӃt Giang

Cách 2: Quét mã QR (Hình 2) cӫa diӉQÿjQWUDRÿәi
chuyên gia y tӃ quӕc tӃ cӫa FAHZU







ĈLӅn thông tin cӫa bҥQÿӇ ÿăQJNêWKDPJLD1Kұp tên, quӕc gia và tә chӭc y tӃ cӫa bҥn.

Trӣ thành thành viên cӫa nhóm sau khi có sӵ phê duyӋt cӫa quҧn trӏ viên.

Trò chuyӋn vӟi các chuyên gia trong nhóm chat bҵng cách sӱ dөQJÿLӋn thoҥLGLÿӝng hoһc máy tính cӫa bҥn.

7UDRÿәi hình ҧQKYjYăQEҧn ngay lұp tӭc
vӟi sӵ hӛ trӧ dӏch thuұt AI

Thҧo luұn qua video
tӯ xa

Hình 2: Mã QR cӫa diӉQÿjQ
truyӅn thông FAHZU

/ѭXê4XpWPã QR cӫDKuQKÿӇ tҧLKѭӟng dүn
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Y Hӑc CӝQJĈӗng là dӵ án thiӋn nguyӋn do nhiӅXEiFVƭWURQJYj
QJRjLQѭӟc chung tay xây dӵng vӟi sӵ hӛ trӧ cӫDQKyP&177YjKѫQ
200 cӝng tác viên.
Website https://yhoccongdong.com OjQѫLWәQJKӧSYjFKX\ӇQWҧLWK{QJWLQ
FѫEҧQTXDQWUӑQJYӅQKLӅXORҥLEӋQKFiFKÿLӅXWUӏYjSKzQJWUiQKJL~S
FӝQJÿӗQJJLӳJuQVӭFNKӓH1KӳQJWK{QJWLQQj\OX{QWKDPNKҧRWjLOLӋX
GjQKFKREӋQKQKkQX\WtQӣ$QK1KұW0ӻÿӇÿҧPEҧRWtQK[iFWKӵFYj
WtQKKӋWKӕQJ
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