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LỜI NHẮN TỪ CHỦ BIÊN
Khi phải đối mặt với một loại virus chưa từng biết đến, chia sẻ và hợp tác là phương thuốc tốt nhất.
Việc xuất bản Sổ tay này là một trong những cách tốt nhất để đánh dấu sự can đảm và khôn ngoan
mà nhân viên y tế của chúng tôi đã chứng minh trong hai tháng qua.
Cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho Sổ tay này, chia sẻ kinh nghiệm vô giá với các đồng
nghiệp chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới trong khi cứu sống bệnh nhân.
Cám ơn sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp chăm sóc sức khỏe tại Trung Quốc, những người đã cung cấp
kinh nghiệm truyền cảm hứng và thúc đẩy chúng tôi.
Cảm ơn Jack Ma Foundation đã khởi xướng cho chương trình này và AliHealth đã hỗ trợ kỹ thuật
giúp cuốn Sổ tay này có thể hỗ trợ cuộc chiến chống lại dịch bệnh.
Sổ tay có sẵn cho tất cả mọi người miễn phí. Tuy nhiên do thời gian có hạn, có thể có một số lỗi và
khiếm khuyết. Chúng tôi hoan nghênh các đóng góp thêm của các bạn.
Giáo sư Tingbo LIANG- Tổng biên
tập Sổ tay COVID-19 Kiểm soát và chữa trị - Chủ tịch Bệnh viện liên kết đầu tiên,
Đại học Y khoa Chiết Giang
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LỜI NÓI ĐẦU
Đây là một cuộc chiến toàn cầu chưa từng có và nhân loại đang phải đối mặt với cùng một kẻ thù đó là
virus corona mới. Và chiến trường đầu tiên là bệnh viện nơi những người lính của chúng tôi là những nhân
viên y tế.
Để đảm bảo rằng phần thắng về chúng ta, trước tiên chúng ta phải đảm bảo rằng nhân viên y tế của chúng
ta được đảm bảo đủ nguồn lực, bao gồm kinh nghiệm và công nghệ. Ngoài ra, chúng ta cần đảm bảo rằng
bệnh viện là chiến trường nơi chúng ta loại bỏ vi-rút, chứ không phải là nơi vi-rút hạ gục chúng ta.
Do đó, Quỹ Jack Ma và Quỹ Alibaba đã triệu tập một nhóm các chuyên gia y tế vừa trở về từ tuyến đầu
chiến đấu với đại dịch. Với sự hỗ trợ của Bệnh viện liên kết đầu tiên, Đại học Y khoa Chiết Giang (FAHZU),
các chuyên gia đã nhanh chóng xuất bản cuốn sổ tay hướng dẫn về kinh nghiệm lâm sàng về cách điều trị
loại coronavirus mới này. Hướng dẫn điều trị đưa ra lời khuyên và tham khảo chống lại đại dịch cho nhân
viên y tế trên khắp thế giới sắp tham gia cuộc chiến.
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt của tôi đến các nhân viên y tế từ Chiết Giang. Trong khi chấp nhận rủi ro lớn
trong điều trị bệnh nhân COVID -19, họ đã ghi lại kinh nghiệm hàng ngày của họ trong cuốn Sổ tay này.
Trong 50 ngày qua, 104 bệnh nhân được xác nhận đã được nhận vào Chiết Giang, bao gồm 78 bệnh nhân
nặng và nguy kịch. Nhờ những nỗ lực tiên phong của nhân viên y tế và ứng dụng các công nghệ mới, cho
đến nay, chúng tôi đã chứng kiến một phép nhiệm màu. Không có nhân viên bị nhiễm bệnh, và không có
chẩn đoán bị bỏ lỡ hoặc bệnh nhân tử vong.
Ngày nay, với sự lan rộng của đại dịch, những kinh nghiệm này là nguồn thông tin quý giá nhất và là vũ
khí quan trọng nhất cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu. Đây là một căn bệnh hoàn toàn mới và Trung Quốc
là quốc gia bị đại dịch. Cô lập, chẩn đoán, điều trị, biện pháp bảo vệ và phục hồi chức năng đã bắt đầu từ
đầu. Chúng tôi hy vọng rằng Sổ tay này có thể cung cấp cho các bác sĩ và y tá ở những khu vực bị ảnh
hưởng khác thông tin có giá trị để họ không phải vào chiến trường một mình. Đại dịch này là một thách
thức chung của nhân loại trong thời đại toàn cầu hóa. Tại thời điểm này, chia sẻ tài nguyên, kinh nghiệm
và bài học, bất kể bạn là ai, là cơ hội duy nhất của chúng tôi để giành chiến thắng. Biện pháp khắc phục
thực sự cho đại dịch này không phải là sự cô lập, mà là sự hợp tác. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.
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PHẦN MỘT: QUẢN LÝ KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH
I. Quản lý khu vực cách ly
1. Khu vực dành cho người bị sốt
1.1 Thiết kế
(1) Các cơ sở chăm sóc sức khỏe sẽ thiết lập một phòng khám sốt tương đối độc lập bao gồm một đường đi
một chiều ở lối vào ở cửa bệnh viện với bảng hiệu rõ ràng;
(2) Di chuyển của người đến khám bệnh cần theo nguyên tắc của ba khu vực và hai lối đi, tức là một khu
vực bị lây nhiễm, khu vực dễ bị lây nhiễm và khu vực sạch và các khu này được phân định rõ ràng, và hai
khu vực đệm giữa khu vực bị lây nhiễm và khu vực dễ bị lây nhiễm;
(3) Một lối đi độc lập sẽ được thiết lập để vận chuyển những thiết bị y tế đã được sử dụng; thiết lập một
khu vực trực quan một chiều để phân phối các thiết bị từ khu vực văn phòng (khu vực có khả năng bị lây
nhiễm) đến khu cách ly (khu vực bị lây nhiễm);
(4) Các quy trình phù hợp sẽ được chuẩn hóa cho nhân viên y tế để sử dụng và tháo các vật dụng phòng hộ.
Tạo sơ đồ của các khu vực khác nhau, đặt gương dài và quan sát nghiêm ngặt các tuyến đường đi bộ;
(5) Kỹ thuật viên phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm phải được chỉ định để giám sát nhân viên y tế về việc
đeo và tháo các thiết bị bảo vệ để tránh lây nhiễm;
(6) Tất cả các thiết bị trong khu vực bị lây nhiễm khi chưa được khử trùng sẽ không được gỡ bỏ.
1.2 Sắp xếp các khu vực
(1) Thiết lập phòng kiểm tra độc lập, phòng thí nghiệm, phòng quan sát và phòng hồi sức;
(2) Thiết lập khu vực khám và kiểm tra trước để thực hiện sàng lọc sơ bộ bệnh nhân;
(3) Các khu vực chẩn đoán và điều trị riêng biệt: những bệnh nhân có tiền sử dịch tễ và sốt và/hoặc các
triệu chứng hô hấp sẽ được đưa vào vùng nghi ngờ COVID-19; những bệnh nhân bị sốt thường xuyên
nhưng không có tiền sử dịch tễ rõ ràng sẽ được hướng dẫn vào vùng cho những bệnh nhân bị sốt thông
thường.
1.3 Quản lý bệnh nhân
(1) Bệnh nhân bị sốt phải đeo mặt khẩu trang y tế;
(2) Chỉ có bệnh nhân được phép vào khu vực chờ để tránh tập trung quá đông người;
(3) Thời gian thăm khám bệnh nhân sẽ được giảm thiểu để tránh nhiễm trùng chéo;
(4) Giáo dục bệnh nhân và gia đình họ về việc xác định sớm các triệu chứng và các hành động phòng ngừa
cần thiết.
1.4 Sàng lọc, nhập viện và xuất viện
(1) Tất cả nhân viên y tế phải hiểu đầy đủ các đặc điểm dịch tễ và lâm sàng của COVID-19 và sàng lọc
bệnh nhân theo các tiêu chí sàng lọc dưới đây (xem Bảng 1);
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(2) Xét nghiệm axit nucleic (NAT) sẽ được tiến hành trên những bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí sàng lọc
cho bệnh nhân nghi ngờ;
(3) Bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chí sàng lọc ở trên, nếu họ không có tiền sử dịch tễ học đã được xác
nhận, nhưng không thể loại trừ việc có COVID-19 dựa trên các triệu chứng của họ, đặc biệt là qua hình
ảnh, nên được đánh giá thêm và để có được chẩn đoán toàn diện;
(4) Bất kỳ bệnh nhân nào xét nghiệm âm tính sẽ được kiểm tra lại 24 giờ sau đó. Nếu một bệnh nhân có hai
kết quả test (NAT) âm tính và các biểu hiện lâm sàng âm tính, thì có thể loại trừ người đó khỏi nguy cơ
mắc COVID-19 và xuất viện. Nếu chưa thể kết luận bệnh nhân có nhiễm COVID-19 dựa trên các biểu hiện
lâm sàng của họ, bệnh nhân sẽ phải làm các xét nghiệm NAT bổ sung cứ sau 24 giờ cho đến khi đáp ứng
các điều kiện trên;
(5) Những trường hợp được xác nhận có kết quả NAT dương tính sẽ được nhập viên và điều trị tập thể dựa
trên mức độ nghiêm trọng của tình trạng của họ (khu cách ly chung hoặc chuyển đến khu Cấp cứu bị cô
lập).
Bảng 1: Tiêu chí sàng lọc đối với các trường hợp nghi ngờ COVID-19
Tiền sử (1) Trong vòng 14 ngày trước khi phát
dịch tễ
bệnh, bệnh nhân có tiền sử đi lại hoặc cư
trú tại các khu vực hoặc quốc gia có nguy
cơ cao;
(2) Trong vòng 14 ngày trước khi phát
bệnh, bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với
những người bị nhiễm SARS-CoV-2
(những người có kết quả NAT dương tính);

Biểu
hiện
lâm
sàng

(3) Trong vòng 14 ngày trước khi phát
bệnh, bệnh nhân đã tiếp xúc trực tiếp với
bệnh nhân bị sốt hoặc các bệnh về hô hấp ở
những vùng hoặc quốc gia có nguy cơ cao.
(4) Trường hợp một bệnh hoặc rối loạn đặc
biệt xảy ra gần nhau về cả thời gian và địa
lý) (2 hoặc nhiều trường hợp bị sốt và / hoặc
các triệu chứng hô hấp xảy ra ở những nơi
như nhà, văn phòng, lớp học, vv trong vòng
2 tuần).
(1) Bệnh nhân bị sốt và/hoặc có các triệu
chứng hô hấp;
(2) Bệnh nhận có những đặc điểm hình ảnh
CT sau đây của COVID-19: nhiều bóng
loang lổ và thay đổi kẽ xảy ra sớm, đặc biệt
là ở ngoại vi phổi. Những triệu chứng này
phát triển khiến phổi mờ và xâm nhập vào
2

Bệnh nhân có
1 tiền sử dịch
tễ và 2 biểu
hiện lâm sàng

Bệnh nhân
không có tiền
sử dịch tễ và
có 3 biểu hiện
lâm sàng.

Bệnh nhân
không có tiền
sử dịch tễ, có
1-2 biểu hiện
lâm
sàng,
nhưng không
thể loại trừ
khỏi COVID19 thông qua
hình ảnh
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cả hai phổi. Trong trường hợp nghiêm
trọng, bệnh nhân có thể bị củng cố phổi và
tràn dịch màng phổi trong một số ca hiếm
gặp;
(3) Số lượng bạch cầu trong giai đoạn đầu
của bệnh là bình thường hoặc giảm, hoặc số
lượng tế bào lympho giảm theo thời gian.
Chẩn đoán trường hợp nghi ngờ
Dương tính

Dương tính

Cần tư vấn từ
chuyên gia

2. Khu vực cách ly
2.1 Phạm vi áp dụng
Khu vực cách ly bao gồm khu vực phòng quan sát, khu cách ly và khu vực cách ly ICU. Bố trí và quy trình
làm việc của tòa nhà phải đáp ứng các yêu cầu liên quan về quy định kỹ thuật cách ly bệnh viện. Các nhà
cung cấp y tế có phòng áp lực âm sẽ thực hiện quản lý tiêu chuẩn theo các yêu cầu liên quan. Hạn chế
những trường họp ra/vào các khu cách ly.
2.2 Sắp xếp
Vui lòng tham khảo phòng khám sốt.

2.3 Yêu cầu dành cho khu vực
(1) Bệnh nhân nghi ngờ và được xác nhận dương tính sẽ được tách ra ở các khu vực khác nhau;
(2) Bệnh nhân nghi ngờ sẽ được cách ly trong các phòng đơn riêng biệt. Mỗi phòng sẽ được trang bị các
thiết bị như phòng tắm riêng và hoạt động của bệnh nhân phải được giới hạn trong phòng cách ly;
(3) Các bệnh nhân dương tính có thể ở trong cùng một phòng với khoảng cách giường ít nhất cách nhau
1,2 mét. Phòng sẽ được trang bị các thiết bị như phòng tắm và hoạt động của bệnh nhân phải được giới
hạn trong khu cách ly.
2.4 Quản lý bệnh nhân
(1) Người nhà đến thăm bệnh nhân sẽ bị từ chối. Bệnh nhân nên được phép sử dụng các thiết bị liên lạc
điện tử để tạo điều kiện tương tác với những người thân yêu;
(2) Giáo dục bệnh nhân giúp họ ngăn ngừa lây lan thêm C0VID-19 và hướng dẫn cách đeo khẩu trang
phẫu thuật, rửa tay đúng cách, cách ho, theo dõi y tế và kiểm dịch tại nhà.
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II. Quản lý nhân viên
1. Quản lý công việc
(1) Trước khi làm việc trong phòng khám và phòng cách ly, nhân viên phải được huấn luyện và kiểm tra
nghiêm ngặt để đảm bảo rằng họ biết cách đeo và tháo thiết bị bảo vệ cá nhân. Họ phải vượt qua các kỳ
thi như vậy trước khi được phép làm việc trong các khu vực này.
(2) Nhân viên nên được chia thành các đội khác nhau. Mỗi đội nên được giới hạn tối đa 4 giờ làm việc
trong khu cách ly. Các đội sẽ làm việc trong các khu cách ly (khu vực dễ lây nhiễm) tại các thời điểm
khác nhau.
(3) Gom các nhóm nhỏ thành một lần để điều trị, kiểm tra và khử trùng để giảm tần suất nhân viên di
chuyển vào và ra khỏi các khu cách ly.
(4) Trước khi hết nhiệm vụ, nhân viên phải tắm và thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân cần thiết để
ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp và qua niêm mạc.
2. Quản lý sức khỏe
(1) Nhân viên tuyến đầu trong khu vực cách ly - bao gồm nhân viên y tế, kỹ thuật viên y tế và nhân viên
hậu cần - sẽ sống trong một khu nhà cách ly và không được ra ngoài mà không được phép.
(2) Một chế độ ăn uống dinh dưỡng sẽ được cung cấp để cải thiện khả năng miễn dịch của nhân viên y tế.
(3) Theo dõi và ghi lại tình trạng sức khỏe của tất cả nhân viên đang làm việc và tiến hành theo dõi sức
khỏe cho nhân viên tuyến đầu, bao gồm cả các triệu chứng về nhiệt độ cơ thể và hô hấp; giúp giải quyết
bất kỳ vấn đề tâm lý và sinh lý nào phát sinh có liên quan với các chuyên gia.
(4) Nếu nhân viên có bất kỳ triệu chứng liên quan nào như sốt, họ sẽ được cách ly ngay lập tức và sàng
lọc bằng NAT.
(5) Khi nhân viên tuyến đầu bao gồm nhân viên y tế, kỹ thuật viên y tế và nhân viên hậu cần kết thúc
công việc của họ trong khu vực cách ly và trở lại cuộc sống bình thường, trước tiên họ sẽ được xét
nghiệm kiểm tra có dương tính với SARS-CoV-2 không. Nếu âm tính, họ sẽ được cách ly tập thể tại một
khu vực được chỉ định trong 14 ngày để được theo dõi y tế.
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III. Quản lý bảo vệ an toàn cá nhân trong dịch COVID-19
Mức độ bảo vệ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Dụng cụ bảo vệ
• Mũ phẫu thuật dùng một lần
• Khẩu trang phẫu thuật dùng một lần
• Đồng phục làm việc
Găng tay cao su dùng một lần hoặc/và
quần áo bảo hộ dùng một lần nếu cần
thiết
• Khẩu trang y tế (N95)
• Đồng phục làm việc
• Đồng phục bảo hộ dùng một lần
• Găng tay cao su dùng một lần
• Kính bảo hộ

• Mũ phẫu thuật dùng một lần
• Khẩu trang y tế (N95)
• Đồng phục bảo hộ dùng một lần
• Găng tay cao su dùng một lần
• Thiết bị bảo vệ hô hấp kín mặt hoặc
mặt nạ thở có lọc không khí

Phạm vi áp dụng

Khám phân loại, khoa ngoại trú tổng hợp

• Khoa sốt ngoại trú
• Khu vực cách ly (bao gồm cả phòng
ICU bị cách ly)
• Kiểm tra mẫu bệnh phẩm không thuộc
hô hấp ở bệnh nhân có nghi ngờ/ xác
nhận nhiễm bệnh
• Kiểm tra hình ảnh chụp chiếu của bệnh
nhân có nghi ngờ/xác nhận nhiễm
bệnh
Làm sạch dụng cụ phẫu thuật đã sử dụng
cho bệnh nhân có nghi ngờ/ xác nhận
nhiễm bệnh.
• Khi nhân viên y tế thực hiện các thao
tác như đặt ống khí quản, mở khí
quản, soi phế quản, nội soi tiêu hóa,
v.v., trong quá trình đó bệnh nhân có
nghi ngờ/xác nhận bị nhiễm bênh có
thể làm vương vãi hoặc bắn ra các vật
chất trong hệ hô hấp hoặc chất lỏng
trong cơ thể/máu
• Khi nhân viên y tế thực hiện phẫu
thuật hoặc khám nghiệm tử thi của
bệnh nhân có nghi ngờ/xác nhận bị
nhiễm bệnh.
• Khi nhân viên y tế thực hiện kỹ thuật
xét nghiệm sinh học phân tử NAT cho
COVID-19

Ghi chú:
1. Tất cả nhân viên tại các cơ sở y tế phải đeo khẩu trang y tế dùng một lần;
2. Tất cả nhân viên làm việc tại khoa cấp cứu, khoa bệnh truyền nhiễm ngoại trú, khoa chăm sóc bệnh hô
hấp ngoại trú, khoa răng hàm mặt, hoặc phòng nội soi (như nội soi dạ dày, nội soi phế quản, nội soi thanh
5
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quản,…) phải nâng cấp khẩu trang từ loại khẩu trang y tế dùng một lần sang khẩu trang bảo vệ tiêu chuẩn
N95 theo mức độ bảo vệ cấp 2;
3. Nhân viên y tế phải đeo thiết bị bảo vệ kính bảo hộ mặt theo mức độ bảo vệ cấp 2 khi lấy bệnh phẩm
hô hấp từ bệnh nhân có nghi ngờ/xác nhận nhiễm bệnh.
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IV. Quy trình thực hành tại bệnh viện trong dịch COVID-19
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2. Quy trình khử trùng triệt khuẩn cho khu vực phòng cách ly COVID-19
2.1 Khử trung triệt khuẩn nhà và tường
(1) Các chất ô nhiễm có thể nhìn thấy phải được loại bỏ hoàn toàn trước khi khử trùng và xử lý theo quy trình
xử lý máu và chất lỏng cơ thể;
(2) Khử trùng sàn và tường bằng chất khử trùng có chứa hàm lượng clo 1000 mg/l thông qua việc lau
sàn, phun hoặc chùi;
(3) Đảm bảo rằng việc khử trùng được tiến hành trong ít nhất 30 phút;
(4) Thực hiện khử trùng ba lần một ngày và lặp lại quy trình bất cứ lúc nào có yếu tố nhiễm khuẩn.
2.2 Khử trùng các bề mặt
(1) Các chất ô nhiễm có thể nhìn thấy phải được loại bỏ hoàn toàn trước khi khử trùng và xử lý theo quy trình
xử lý máu và chất lỏng cơ thể;
(2) Lau các bề mặt của đồ vật bằng chất khử trùng có chứa hàm lượng clo 1000 mg/l hoặc khăn lau tẩm
clo; đợi 30 phút rồi tráng với nước sạch. Thực hiện quy trình khử trùng ba lần một ngày (lặp lại bất cứ lúc
nào khi nghi ngờ có yếu tố nhiễm khuẩn);
(3) Lau khu vực sạch hơn trước, sau đó đến khu vực bị nhiễm khuẩn nhiều hơn: đầu tiên lau bề mặt vật
thể không thường xuyên chạm vào, sau đó lau bề mặt vật thể thường xuyên chạm vào. (Khi một bề mặt
đối đã được lau sạch, hãy thay mới khăn lau đã sử dụng bằng khăn khác).
2.3 Khử trùng không khí
(1) Máy khử trùng không khí plasma có thể được sử dụng và liên tục chạy để khử trùng không khí trong
môi trường có hoạt động của con người;
(2) Nếu không có máy khử trùng không khí plasma, hãy sử dụng đèn cực tím trong 1 giờ mỗi lần. Thực
hiện thao tác này ba lần một ngày.
2.4 Sử lý chất thải và nước thải
(1) Trước khi thải vào hệ thống thoát nước thành phố, chất thải và nước thải phải được khử trùng bằng
cách xử lý bằng chất khử trùng có chứa clo (đối với xử lý ban đầu, clo hoạt tính phải có hàm lượng lớn
hơn 40 mg/l). Đảm bảo thời gian khử trùng ít nhất 1,5 giờ;
(2) Hàm lượng của tổng dư lượng clo trong nước thải được khử trùng phải đạt 10mg/l.
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3. Quy trình xử lý đối với máu/dịch của bệnh nhân COVID-19
3.1 Đối với lượng máu/dịch cơ thể nhỏ (<10 mL):
(1) Cách 1: Các vết dịch phải được phủ bằng khăn lau khử trùng có chứa clo (chứa clo có nồng độ 5000
mg/l) và được loại bỏ cẩn thận, sau đó các bề mặt của vật thể phải được lau sạch hai lần bằng khăn lau
khử trùng có chứa clo (500 mg/l);
(2) Cách 2: Cẩn thận loại bỏ các vết dịch bằng vật liệu thấm dùng một lần như gạc, khăn lau, v.v., đã
được ngâm trong dung dịch khử trùng có chứa hàm lượng clo 5000 mg/l.
3.2 Đối với lượng máu/dịch cơ thể lớn (>10 mL):
(1) Đầu tiên, đặt các bảng chú ý để chỉ ra sự hiện diện của dịch;
(2) Thực hiện các quy trình xử lý theo 1 trong 2 cách được mô tả dưới đây:
- Cách 1: Thấm chất dịch bị tràn ra trong 30 phút bằng khăn sạch thấm hút tốt (có chứa axit peroxyacetic
có thể hấp thụ tới 1l chất lỏng trên mỗi khăn) và sau đó làm sạch khu vực bị ô nhiễm sau khi loại bỏ các
chất ô nhiễm.
- Cách 2: Che phủ hoàn toàn vết tràn bằng bột khử trùng hoặc bột tẩy có chứa các thành phần hấp thụ nước
hoặc phủ hoàn toàn bằng vật liệu hấp thụ nước dùng một lần và sau đó đổ một lượng vừa đủ 10.000 mg/l
chất khử trùng có chứa clo (hoặc che bằng khăn khô sẽ được khử trùng ở mức độ cao). Giữ nguyên ít nhất
30 phút trước khi cẩn thận loại bỏ phần dịch
(3) Chất phân, dịch tiết, chất nôn, ... từ bệnh nhân sẽ được thu vào các thùng chứa đặc biệt và được khử
trùng trong 2 giờ bằng chất khử trùng có chứa clo 20.000 mg/l theo tỷ lệ dịc - chất khử trùng là 1:2.
(4) Sau khi loại bỏ các chất dịch bẩn, khử trùng các bề mặt của môi trường hoặc vật thể bị ô nhiễm.
(5) Các thùng chứa chất gây lây nhiễm có thể được ngâm và khử trùng bằng chất khử trùng với hàm
lượng clo hoạt tính 5.000 mg/l trong 30 phút và sau đó được làm sạch.
(6) Nên xử lý các chất ô nhiễm được thu gom như chất thải y tế.
(7) Các vật phẩm đã sử dụng nên được cho vào túi đựng chất thải y tế hai lớp và được xử lý như chất thải
y tế.
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4. Khử trung triệt khuẩn các thiết bị y tế dành cho COVID-19 được sử dụng lại
4.1 Khử trùng mặt nạ làm sạch không khí

Lưu ý: các quy trình khử trùng cho mũ bảo vệ được mô tả ở trên chỉ dành cho mũ bảo vệ có thể tái sử dụng (không
bao gồm mũ bảo vệ dùng một lần).
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4.2 Quy trình làm sạch và khử trùng cho nội soi tiêu hóa và soi phế quản
(1) Ngâm ống nội soi và van tái sử dụng trong axit peroxyacetic 0,23% (xác nhận nồng độ của chất khử

trùng trước khi sử dụng để đảm bảo rằng nó sẽ có hiệu quả);
(2) Kết nối đường truyền dịch của từng kênh của máy nội soi, bơm chất lỏng axit pero-xyacetic 0.23% vào

đường truyền với một xi-lanh 50 ml cho đến khi đầy, và đợi trong 5 phút;
(3) Tháo đường truyền dịch và rửa từng khoang và van của ống nội soi bằng bàn chải làm sạch đặc biệt

dùng một lần;
(4) Đặt các van vào một bộ dao động siêu âm chứa enzyme để súc. Kết nối dòng truyền dịch của mỗi kênh

với ống nội soi. Tiêm 0,23% axit pero-xyacetic vào đường truyền bằng xi-lanh 50 ml và xả liên tục trong
5 phút. Bơm không khí để làm khô nó trong 1 phút;
(5) Bơm nước sạch vào dây truyền bằng xi-lanh 50 ml và xả liên tục trong 3 phút. Bơm không khí vào để

làm khô nó trong 1 phút;
(6) Thực hiện thử nghiệm tràn trên máy nội soi;
(7) Đặt trong máy rửa và khử trùng nội soi tự động. Đặt mức độ khử trùng cao để tiến hành;
(8) Gửi các thiết bị đến trung tâm cung cấp khử trùng để khử trùng bằng ethylene oxide.
4.3 Xử lý trước các thiết bị y tế tái sử dụng khác
(1) Nếu không có chất gây ô nhiễm có thể nhìn thấy, hãy ngâm thiết bị trong chất khử trùng chứa hàm

lượng clo 1000 mg/ltrong ít nhất 30 phút;
(2) Nếu có bất kỳ chất gây ô nhiễm có thể nhìn thấy nào, hãy ngâm thiết bị trong chất khử trùng có chứa

clo hàm lượng 5000 mg/l trong ít nhất 30 phút;
(3) Sau khi sấy khô, đóng gói và bịt kín cẩn thận các thiết bị và gửi chúng đến trung tâm khử trùng.
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5. Quy trình khử trùng các loại vải chứa mầm bệnh của bệnh nhân nghi nhiễm hoặc dương tính với
COVID-19
5.1 Các loại vải chứa mầm bệnh
1) Quần áo, chăn mền, ga trải giường, vỏ gối được bệnh nhân sử dụng;
(2) Rèm cửa khu vực cách ly;
(3) Khăn lau sàn dùng để vệ sinh khu vực.
5.2 Phương pháp thu gom
(1) Gói các loại vải vào túi nhựa dùng một lần có thể tan trong nước rồi buộc chặt túi bằng dây cáp phù
hợp;
(2) Đóng các túi này vào một túi nhựa khác, buộc chặt túi bằng dây cáp cổ ngỗng;
(3) Đóng các túi nhựa vào túi vải màu vàng và buộc lại bằng dây cáp;
(4) Đính kèm nhãn lây nhiễm nghiêm trọng cũng như tên khoa bệnh rồi túi đến phòng giặt ủi.
5.3 Bảo quản và giặt ủi
(1) Các loại vải của bệnh nhân mắc COVID-19 phải được phân loại khỏi các loại vải chứa mầm bệnh khác
(không phải COVID-19) và được giặt trong máy giặt chuyên dụng;
(2) Giặt và khử trùng các loại vải này bằng chất khử trùng có chứa clo ở 90 °C trong ít nhất 30 phút.
5.4 Khử trùng phương tiện vận chuyển
(1) Các phương tiện vận chuyển chuyên dụng cần sử dụng để vận chuyển các loại vải chứa mầm bệnh;
(2) Các phương tiện vận chuyển sẽ được khử trùng ngay lập tức sau mỗi lần sử dụng để vận chuyển các
loại vải nhiễm khuẩn;
(3) Các phương tiện vận chuyển cần được lau bằng chất khử trùng có chứa clo (với clo hoạt tính 1000
mg/L). Xịt và để chất khử trùng trong 30 phút trước khi làm sạch phương tiện bằng nước sạch.
6. Quy trình Xử lý chất thải Y tế liên quan đến COVID-19
1. Tất cả chất thải của bệnh nhân nghi nhiễm hoặc dương tính với COVID-19 được xử lý như chất
thải y tế;
2. Cho chất thải y tế vào túi đựng chất thải y tế hai lớp, bịt kín túi bằng dây cáp cổ ngỗng và phun bên
ngoài túi bằng chất khử trùng chứa 1000 mg /L clo;
3. Đặt các vật sắc nhọn vào một hộp nhựa riêng biệt, bịt kín hộp và phun bên ngoài hộp bằng chất
khử trùng chứa 1000 mg/L clo;
4. Đặt các túi chất thải vào thùng vận chuyển chất thải y tế, gắn nhãn lây nhiễm đặc biệt, đóng hộp
cẩn thận và chuyển đi;
5. Chuyển chất thải đến điểm lưu trữ chất thải y tế tạm thời được chỉ định trong thời gian quy định
13

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGĂN NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN COVID-19

sau đó lưu trữ chất thải tại địa điểm cố định;
6. Chất thải y tế sẽ được thu gom và xử lý bởi các bên xử lý chất thải y tế được phê duyệt.

7. Quy trình Thực hiện Các biện pháp y tế Chống phơi nhiễm COVID-19 khi làm việc

(1) Phơi nhiễm qua da: Lây nhiễm qua da nếu da tiếp xúc trực tiếp với một lượng lớn dịch cơ thể, máu,
dịch tiết hoặc phân của bệnh nhân..
(2) Phơi nhiễm qua bộ phận có màng chất nhầy: Lây nhiễm qua các bộ phận có màng chất nhầy, như mắt
và đường hô hấp nếu tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, máu, dịch tiết hoặc phân của bệnh nhân.
(3) Phơi nhiễm qua chấn thương do vật sắc nhọn: Lây nhiễm qua các vết thương, vết cắt trên cơ thể nếu
tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, máu, dịch tiết hoặc phân của bệnh nhân
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(4) Phơi nhiễm trực tiếp qua đường hô hấp: Rơi khẩu trang, miệng hoặc mũi để hở khi tiếp xúc với bệnh
nhân dương tính COVID-19 không đeo khẩu trang (khoảng cách 1 mét).
8. Thực hiện Phẫu thuật cho bệnh nhân nghi ngờ hoặc dương tính với COVID
8.1 Yêu cầu đối với phòng phẫu thuật và đồ bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế
(1) Chuẩn bị phòng phẫu thuật áp lực âm . Đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí trong phòng phẫu thuật;
(2) Chuẩn bị tất cả các vật dụng cần thiết cho ca phẫu thuật và sử dụng các vật dụng phẫu thuật dùng một
lần nếu có thể;
(3) Toàn bộ ekip phẫu thuật (bao gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, y tá rửa dụng cụ và y tá phụ trách
trong phòng phẫu thuật) cần mặc đồ bảo hộ cá nhân trong phòng vô trùng trước khi vào phòng phẫu thuật:
Đội mũ phẫu thuật, đeo khẩu trang bảo vệ (N95) , kính bảo hộ y tế, mặc quần áo bảo hộ y tế, đi bao giày y
tế, đeo găng tay cao su và mặt nạ làm sạch không khí;
(4) Các bác sĩ phẫu thuật và y tá rửa dụng cụ nên mặc quần áo phẫu thuật vô trùng dùng một lần và đeo
găng tay vô trùng bên cạnh đồ bảo hộ như đã đề cập ở trên;
(5) Bệnh nhân cần đội mũ và đeo khẩu trang phẫu thuật dùng một lần tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe;
(6) Các y tá phụ trách trong phòng vô trùng có trách nhiệm chuyển các vật phẩm từ phòng vô trùng vào
phòng áp lực âm;
(7) Trong quá trình phẫu thuật, phòng vô trùng và phòng phẫu thuật phải được đóng chặt và chỉ được tiến
hành phẫu thuật nếu phòng phẫu thuật có áp lực âm;
(8) Nhân viên y tế không phận sự không được vào phòng phẫu thuật.
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8.2 Quy trình khử trùng cuối cùng
(1) Chất thải y tế được xử lý như chất thải y tế liên quan đến COVID-19;
(2) Các thiết bị y tế có thể tái sử dụng phải được khử trùng theo quy trình khử trùng các thiết bị y tế liên
quan đến SARS-CoV-2;
(3) Các loại vải dùng trong y tế phải được khử trùng và xử lý theo quy trình khử trùng đối với các loại vải
chứa mầm bệnh SARS-CoV-2;
(4) Bề mặt các vật thể (dụng cụ và thiết bị bao gồm bàn thiết bị, bàn mổ, giường mổ, v.v.);
•
•

Máu / dịch cơ thể mang mầm bệnh mắt thường có thể thấy phải được lau sạch trước khi khử
trùng (xử lý theo quy trình xử lý máu và dịch tràn cơ thể).
Tất cả các bề mặt phải được lau bằng chất khử trùng chứa 1000 mg/L clo hoạt tính rồi để trong
30 phút.

(5) Sàn và tường:
•
•

Máu / dịch cơ thể mang mầm bệnh mắt thường có thể thấy phải được lau sạch trước khi khử trùng
(xử lý theo quy trình xử lý máu và dịch tràn cơ thể).
Tất cả các bề mặt phải được lau bằng chất khử trùng chứa 1000 mg/L clo hoạt tính rồi để trong 30
phút.

(6) Không khí trong phòng: Tắt quạt thông gió (FFU). Khử trùng không khí bằng tia cực tím trong ít nhất
1 giờ. Bật quạt thông gió để lọc không khí trong ít nhất 2 giờ.
9. Quy trình xử lý xác bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác nhận đã chết
(1) Đồ bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế: Nhân viên y tế phải đảm bảo mình đã mặc đồ bảo hộ cẩn thận:
quần áo tác nghiệp, mũ phẫu thuật dùng một lần, găng tay dùng một lần, găng tay cao su dày và dài tay,
quần áo bảo hộ y tế, khẩu trang bảo vệ (N95) hoặc mặt nạ làm sạch không khí (PAPRs), tấm chắn bảo vệ
mặt, giày tác nghiệp hoặc ủng cao su, bao giày chống nước, tấm chắn cơ thể chống nước hoặc áo choàng
cách ly chống nước, v.v.
(2) Xử lý xác bệnh nhân: Che tất cả các chỗ hở hoặc vết thương trên người bệnh nhân như miệng, mũi,
tai, hậu môn và đường khí quản bằng cách sử dụng bông hoặc gạc nhúng trong chất khử trùng chứa 30005000 mg/L clo hoặc 0,5% axit peroxyacetic
(3) Bọc xác bệnh nhân: Bọc bằng vải hai lớp đã được ngâm trong chất khử trùng rồi tiếp tục bọc trong
một lớp vải hai lớp kín chống tràn đã được ngâm bằng chất khử trùng có chứa clo
(4) Thi thể sẽ được nhân viên trong khu cách ly vận chuyển đến thang máy chuyên dụng ra khỏi khu vực
cách ly, sau đó được vận chuyển trực tiếp đến một địa điểm được chỉ định để hỏa táng càng sớm càng tốt.
(5) Bước khử trùng cuối cùng: Thực hiện khử trùng lần cuối tại khu cách ly và thang máy.
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V. Hỗ trợ kỹ thuật cho phòng chống và kiểm soát dịch bệnh
1. Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo khi bệnh nhân tìm đến các cơ sở y tế
(1) Hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ điều trị trực tuyến các bệnh không quá cấp bách như bệnh
mãn tính để giảm số lượng bệnh nhân đến thăm khám tại các cơ sở y tế. Làm như vậy để giảm thiểu nguy
cơ lây nhiễm chéo.
(2) Bệnh nhân bắt buộc phải đến các cơ sở y tế cần đặt lịch hẹn trước qua Internet để nhận hướng dẫn cần
thiết về di chuyển, đỗ xe, thời gian đến khám, các biện pháp bảo vệ, di chuyển qua các tòa nhà, v.v. Các cơ
sở y tế cần thu thập toàn bộ thông tin bệnh nhân cung cấp trực tuyến trước để cải thiện hiệu quả chẩn đoán
và điều trị cũng như hạn chế thời gian thăm khám của bệnh nhân.
(3) Khuyến khích bệnh nhân tận dụng tối đa các thiết bị phục vụ kỹ thuật số, tránh tiếp xúc với người khác
nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.
2 Giảm cường độ làm việc và nguy cơ lây nhiễm của nhân viên y tế
(1) Thu thập kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia thông qua tư vấn từ xa và các nhóm đa khoa
(MDT) để đưa ra phương pháp trị liệu tối ưu cho các trường hợp khó và phức tạp.
(2) Thực hiện việc thăm khám lưu động và từ xa để giảm rủi ro phơi nhiễm, giảm cường độ làm việc của
nhân viên y tế cũng như tiết kiệm đồ bảo hộ.
(3) Tình trạng sức khỏe mới nhất của bệnh nhân cần được cập nhật trên hệ thống điện tử bằng cách quét
mã QR y tế (lưu ý: tất cả mọi người dân phải có mã XANH trên hệ thống QR y tế mới được di chuyển trong
thành phố). Bệnh nhân cần trả lời trước các câu hỏi kiểm tra dịch tễ trực tuyến để nhận hướng dẫn xử lý,
đặc biệt với những bệnh nhân bị sốt hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh.
(4) Hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh nhân tại các phòng khám và ảnh chụp CT chẩn đoán COVID-19 có
thể giúp giảm cường độ làm việc và nhanh chóng xác định các trường hợp nghi nhiễm cao và tránh chẩn
đoán sót.
3. Ứng phó nhanh với các yêu cầu khẩn cấp của COVID-19
(1) Tài nguyên số trong hệ thống bệnh viện đám mây cho phép các thông tin cần thiết được sử dụng ngay
lập tức để ứng phó với dịch bệnh, ví dụ như hệ thống kỹ thuật số mới được trang bị cho các phòng khám
sốt, phòng theo dõi sốt và phòng cách ly.
(2) Sử dụng hệ thống thông tin bệnh viện cung cấp trên nền tảng Internet để tiến hành đào tạo trực tuyến
cho nhân viên y tế và hệ thống tác nghiệp khẩn cấp, tăng hiệu quả vận hành, giúp các kỹ sư bảo trì hệ thống
từ xa cũng như tạo các chức năng mới dùng trong chăm sóc y tế.

[FAHZU Internert + Bệnh viện - Mô hình chăm sóc sức khỏe trực tuyến]
*FAHZU: Zhejiang University School of Medicine - Đại học Y khoa Chiết Giang
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Bệnh viện FAHZU đã nhanh chóng chuyển sang dịch vụ chăm sóc
sức khỏe trực tuyến trên Nền tảng y tế trực tuyến của tỉnh Chiết Giang, cung cấp tư vấn y tế trực tuyến miễn
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phí trong suốt 24 giờ cho các bệnh nhân ở Trung Quốc và thậm chí trên toàn thế giới. Bệnh nhân được
hưởng các dịch vụ y tế hạng nhất của FAHZU tại nhà. Việc này giúp giảm khả năng lây nhiễm và lây nhiễm
chéo khi bệnh nhân thăm khám tại bệnh viện. Tính đến ngày 14 tháng 3, hơn 10.000 người đã sử dụng dịch
vụ trực tuyến của Bệnh viện FAHZU.
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng y tế trực tuyến của tỉnh Chiết Giang:
1. Tải ứng dụng Alipay;
2. Mở Alipay (Phiên bản Trung Quốc) và tìm "Nền tảng y tế trực tuyến tỉnh Chiết Giang";
3. Chọn bệnh viện (Bệnh viện Đại học Y khoa Chiết Giang);
4. Đăng câu hỏi và chờ bác sĩ trả lời;
5. Khi bác sĩ trả lời, thông báo sẽ hiển thị. Mở Alipay và nhấp vào Bạn bè;
6. Nhấp vào Nền tảng y tế trực tuyến Chiết Giang để xem thêm chi tiết và bắt đầu nhận tư vấn.
[Thành lập Nền tảng trao đổi trực tuyến giữa các chuyên gia chuyên gia y tế quốc tế của Bệnh viện
Đại học Y khoa Chiết Giang]
Do sự lây lan của dịch COVID-19, Bệnh viện Đại học Y khoa Chiết Giang (FAHZU) và Alibaba đã cùng
nhau thành lập Nền tảng trao đổi trực tuyến giữa chuyên gia y tế quốc tế với mục đích cải thiện chất lượng
chăm sóc và điều trị cũng như thúc đẩy chia sẻ thông tin y tế giữa các nước. Nền tảng này cho phép các
chuyên gia y tế trên toàn thế giới kết nối và chia sẻ kinh nghiệm quý giá của họ trong cuộc chiến chống lại
COVID-19 thông qua tin nhắn trực tuyến được dịch tự động, hội nghị trực tuyến từ xa, v.v.
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng Trao đổi trực tuyến giữa các Chuyên gia Y tế Quốc tế của Bệnh viện
Đại học Y khoa Chiết Giang
1. Truy cập trang web www.dingtalk.com/en để tải xuống ứng dụng DingTalkapp.
2. Đăng ký thông tin cá nhân (Tên và số điện thoại) rồi đăng nhập.
3. Đăng ký tham gia Nền tảng trao đổi trực tuyến giữa chuyên gia y tế quốc tế::
Cách 1: Tham gia bằng mã nhóm. Chọn "Danh bạ"> "Tham gia nhóm"> "Tham gia bằng mã
nhóm", sau đó nhập mã: 'YQDK1170'.
Cách 2: Tham gia bằng cách quét mã QR của Nền tảng trao đổi trực tuyến giữa các chuyên gia y
tế quốc tế.
4. Điền thông tin cá nhân. Nhập tên, quốc gia và cơ quan y tế của bạn.
5. Tham gia nhóm trò chuyện FAHZU sau khi quản trị viên phê duyệt.
6. Sau khi tham gia nhóm trò chuyện, nhân viên y tế có thể gửi tin nhắn được hỗ trợ bởi phần mềm
dịch tự động, nhận hướng dẫn từ xa qua video và truy cập các hướng dẫn về y tế.
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PHẦN HAI – CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
I. Quản lý cá nhân, hợp tác và đa ngành
Trường Đại Học Y Tế Chiết Giang là bệnh viện được chỉ định cho bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là những
người bị bệnh nặng và nguy kịch, chuyển biến bệnh nhanh chóng, thường có nhiều cơ quan bị nhiễm bệnh
và cần sự hỗ trợ của nhiều bộ phận. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, FAHZU đã thành lập một nhóm chuyên
gia bao gồm các bác sĩ từ các khoa truyền nhiễm, hô hấp, Cấp cứu, Y học phòng thí nghiệm, X quang, Siêu
âm, Dược phẩm, Y học cổ truyền Trung Quốc, Tâm lý học, Trị liệu hô hấp, Phục hồi chức năng, Dinh
dưỡng, Điều dưỡng, v.v. Một cơ chế chẩn đoán và điều trị đa ngành toàn diện đã được thiết lập, trong đó
các bác sĩ cả trong và ngoài các khu cách ly có thể thảo luận về các điều kiện của bệnh nhân mỗi ngày thông
qua video conference. Điều này cho phép họ xác định các chiến lược điều trị khoa học, tích hợp và tùy
chỉnh cho mọi bệnh nhân bị bệnh nặng và nguy kịch. Ra quyết định đúng đắn là chìa khóa để thảo luận giữa
các bác sĩ thuộc các khoa khác nhau. Trong quá trình thảo luận, các chuyên gia từ các phòng ban khác nhau
tập trung vào các vấn đề từ các lĩnh vực chuyên môn của họ cũng như các vấn đề quan trọng để chẩn đoán
và điều trị. Giải pháp điều trị cuối cùng được xác định bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm thông qua các
cuộc thảo luận về các ý kiến và lời khuyên khác nhau. Bệnh nhân cao tuổi với các tình trạng sức khỏe tiềm
ẩn dễ bị bệnh nặng. Trong khi theo dõi chặt chẽ sự tiến triển của COVID-19, tình trạng cơ bản, biến chứng
và kết quả kiểm tra hàng ngày của bệnh nhân cần được phân tích toàn diện để xem bệnh sẽ tiến triển như
thế nào. Cần phải can thiệp trước để ngăn chặn căn bệnh xấu đi và thực hiện các biện pháp chủ động như
thuốc chống siêu vi, liệu pháp oxy và hỗ trợ dinh dưỡng.
Mục tiêu khi thảo luận của nhóm là đưa ra được phác đồ điều trị riêng. Kế hoạch điều trị nên được điều
chỉnh cho mỗi bệnh nhân khi xem xét sự khác biệt giữa các cá nhân, diễn biến bệnh và loại bệnh nhân.
Kinh nghiệm của chúng tôi là sự hợp tác giữa các chuyên gia từ nhiều khoa có thể cải thiện đáng kể hiệu
quả của chẩn đoán và điều trị COVID-19.
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II. Nguyên nhân và chỉ số viêm
1. Phát hiện axit nucleic SARS-CoV-2
1.1 Thu thập bệnh phẩm
Mẫu vật thích hợp, phương pháp thu thập và thời gian thu thập là rất quan trọng để cải thiện độ nhạy của
các thí nghiệm. Các mẫu bệnh phẩm bao gồm: bệnh phẩm đường hô hấp trên (dịch họng, gạc mũi, dịch tiết
mũi họng), bệnh phẩm đường thở dưới (đờm, dịch tiết đường thở, dịch phế quản), máu, phân, nước tiểu và
dịch tiết kết mạc. Đờm và các mẫu đường hô hấp dưới khác có tỷ lệ axit nucleic dương tính cao và nên
được thu thập tốt hơn. SARS-CoV-2 ưu tiên tăng sinh trong các tế bào phế nang loại II (AT2) và đỉnh của
sự phát tán virus xuất hiện từ 3 đến 5 ngày sau khi phát bệnh. Do đó, nếu xét nghiệm axit nucleic âm tính
ngay từ đầu, mẫu nên tiếp tục được thu thập và thử nghiệm vào những ngày tiếp theo.
1.2 Phát hiện axit nucleic
Xét nghiệm axit nucleic là phương pháp ưu việt để chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2. Quá trình thử nghiệm
theo hướng dẫn của bộ dụng cụ như sau: Mẫu thử được xử lý trước và virus được lọc để chiết xuất axit
nucleic. Ba gen cụ thể của SARS-CoV-2, cụ thể là Khung đọc mở la / b (ORFla / b), protein nucleocapsid
(N) và gen protein vỏ (E), sau đó được khuếch đại bằng công nghệ PCR định lượng thời gian thực. Các gen
khuếch đại được phát hiện bởi cường độ huỳnh quang. Tiêu chí của kết quả axit nucleic dương tính là: gen
ORFla/b là dương tính và/hoặc gen N/gen E dương tính.
Việc phát hiện kết hợp axit nucleic từ nhiều loại mẫu vật có thể cải thiện độ chính xác chẩn đoán. Trong số
những bệnh nhân có axit nucleic dương tính được xác nhận trong đường hô hấp, khoảng 30% - 40% bệnh
nhân này đã phát hiện axit nucleic trong máu và khoảng 50% - 60% bệnh nhân đã phát hiện axit nucleic
trong phân. Tuy nhiên, tỷ lệ dương tính của xét nghiệm axit nucleic trong các mẫu nước tiểu là khá thấp.
Kết hợp xét nghiệm với bệnh phẩm từ đường hô hấp, phân, máu và các loại bệnh phẩm khác rất hữu ích để
cải thiện độ chính xác của chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ, theo dõi hiệu quả điều trị và quản lý các
biện pháp cách ly sau xuất viện.
2. Phân lập và nuôi cấy virus
Nuôi cấy virus phải được thực hiện trong phòng thí nghiệm với Cấp độ an toàn sinh học cấp 3 (BSL-3).
Quá trình này được mô tả ngắn gọn như sau: Các mẫu đờm, phân, v.v. của bệnh nhân được lấy và tiêm trên
các tế bào Vero-E6 để nuôi cấy virus. Hiệu ứng tế bào học (CPE) được quan sát sau 96 giờ. Phát hiện axit
nucleic trong môi trường nuôi cấy cho thấy nuôi cấy thành công. Đo lường mức độ virus: Sau khi pha loãng
nồng độ dự trữ virus theo hệ số 10 trong chuỗi, TCIDS0 được xác định bằng phương pháp tế bào chất vi
mô. Mặt khác, khả năng sống của virus được xác định bởi đơn vị hình thành mảng bám (PFU).
3. Phát hiện kháng thể huyết thanh
Kháng thể được tạo ra sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Các phương pháp xác định kháng thể trong huyết thanh
bao gồm sắc ký miễn dịch vàng keo, ELISA, xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang, v.v ... lgM đặc hiệu
huyết thanh, hoặc hiệu giá kháng thể lgG cụ thể trong giai đoạn phục hồi ~ 4 lần so với trong giai đoạn cấp
tính, có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn chẩn đoán đối với những bệnh nhân với axit nucleic âm tính.
Trong quá trình theo dõi theo dõi, lgM có thể được phát hiện 10 ngày sau khi khởi phát triệu chứng và lgG
có thể được phát hiện 12 ngày sau khi khởi phát triệu chứng. Tải lượng virus giảm dần khi tăng nồng độ
kháng thể trong huyết thanh.
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4. Phát hiện các chỉ số phản ứng viêm
Chúng tôi đề nghị tiến hành các xét nghiệm (protein phản ứng, procalcitonin, ferritin, • -dimer, tổng số và
quần thể tế bào lympho, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-a, INF-y và các chỉ số viêm khác và tình trạng miễn dịch,
có thể giúp đánh giá tiến triển lâm sàng, cảnh báo các xu hướng nghiêm trọng, và cung cấp cơ sở cho việc
phác thảo hướng điều trị bệnh.
Hầu hết các bệnh nhân mắc C0VID-19 đều có mức procalcitonin bình thường với mức tăng đáng kể với
protein phản ứng. Tăng nhanh và đáng kể (mức protein phản ứng cho thấy khả năng bị nhiễm trùng thứ
cấp. • Mức độ -dimer tăng cao đáng kể trong trường hợp nghiêm trọng là một nguy cơ tiềm tàng cho tiên
lượng xấu. Bệnh nhân có tổng số tế bào lympho thấp khi bắt đầu bệnh thường có tiên lượng xấu. Bệnh nhân
nặng có số lượng tế bào lympho máu ngoại biên giảm dần. Mức độ biểu hiện của IL-6 và IL-10 ở bệnh
nhân nặng tăng lên rất nhiều. Theo dõi nồng độ IL-6 và IL-10 rất hữu ích để đánh giá nguy cơ tiến triển đến
tình trạng nghiêm trọng.
5. Phát hiện nhiễm trùng thứ cấp do vi khuẩn hoặc nấm
Bệnh nhân nặng và nguy kịch rất dễ bị nhiễm vi khuẩn thứ cấp hoặc nấm. Mẫu vật đủ tiêu chuẩn phải được
thu thập từ vị trí nhiễm trùng để nuôi cấy vi khuẩn hoặc nấm. Nếu nghi ngờ nhiễm trùng phổi thứ phát, ho
ra đờm từ sâu trong phổi, hút khí quản, dịch phế quản và cần lấy mẫu để nuôi cấy. Cấy máu kịp thời nên
được thực hiện ở những bệnh nhân bị sốt cao. Cấy máu lấy từ tĩnh mạch ngoại biên hoặc ống thông nên
được thực hiện ở những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm trùng huyết có ống thông tiểu trong. Những bệnh nhân
này nên làm xét nghiệm G máu và xét nghiệm GM ít nhất hai lần một tuần ngoài nuôi cấy nấm.
6. Phòng thí nghiệm an toàn
Các biện pháp bảo vệ an toàn sinh học nên được xác định dựa trên các mức độ rủi ro khác nhau của quá
trình thí nghiệm. Bảo vệ cá nhân nên được thực hiện theo các yêu cầu bảo vệ phòng thí nghiệm BSL-3 để
thu thập mẫu bệnh đường hô hấp, phát hiện axit nucleic và các hoạt động nuôi cấy virus. Bảo vệ cá nhân
theo yêu cầu bảo vệ phòng thí nghiệm BSL-2 nên được thực hiện cho các xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch
và các xét nghiệm thông thường khác trong phòng thí nghiệm. Mẫu vật phải được vận chuyển trong các
thùng và hộp vận chuyển đặc biệt đáp ứng các yêu cầu về an toàn sinh học. Tất cả chất thải trong phòng thí
nghiệm nên được hấp khử trùng nghiêm ngặt.
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III. Phát hiện hình ảnh của bệnh nhân COVID-19
Hình ảnh lồng ngực rất có trong chẩn đoán C0VID-19, trong theo dõi hiệu quả điều trị và đánh giá khả
nắng xuất viện của bệnh nhân. Ảnh CT có độ phân giải cao là lựa chọn tốt. X-quang ngực di động rất hữu
ích cho những bệnh nhân nguy kịch đang bất động. CT để đánh giá cơ bản bệnh nhân mắc C0VID-19
thường được thực hiện vào ngày nhập viện, hoặc nếu không đạt được hiệu quả điều trị lý tưởng, có thể thực
hiện lại sau 2 đến 3 ngày. Nếu các triệu chứng ổn định hoặc được cải thiện sau khi điều trị, bệnh nhân sẽ
được chụp CT scan ngực sau 5 đến 7 ngày. Nên chụp X-quang ngực di động hàng ngày cho bệnh nhân bệnh
nặng.
Hình ảnh chụp lồng ngực của bệnh nhân C0VID-19 ở giai đoạn đầu thường xuất hiện các bóng loang lổ đa
điểm hoặc các điểm tổn thương kính mờ ở ngoại vi phổi, vùng dưới màng cứng và cả thùy dưới trên CT
scan ngực. Trục dài của tổn thương chủ yếu là song song với màng phổi. Vách ngăn nội bào I và kẽ nội mô
dày lên, hiển thị dưới dạng võng mạc dưới màng cứng được quan sát thấy trong một số tổn thương kính
mờ. Một số ít trường hợp ít có thể cho thấy tổn thương cục bộ hoặc tổn thương nốt/loang lổ trên phế quản.
Tiến triển bệnh chủ yếu xảy ra trong 7-10 ngày, với mật độ tổn thương lan rộng và tăng so với hình ảnh
trước đó và tăng mật độ của các tổn thương so với các hình ảnh trước đó, và các tổn thương hợp nhất với
dấu hiệu các vệt sáng không khí. Các trường hợp nghiêm trọng có thể cho thấy sự lan rộng, với toàn bộ mật
độ phổi cho thấy độ mờ đục tăng lên, đôi khi được gọi là "phổi trắng". Bệnh nhân có tổn thương mở rộng
nên được theo dõi xem bệnh có nặng thêm không. Những người có hình ảnh phổi CT điển hình nên được
cách li và thực hiện các xét nghiệm axit nucleic liên tục ngay cả khi xét nghiệm axit nucleic với SAR-CoV2 âm tính.

Các đặc điểm CT điển hình của bệnh nhân nhiễm C0VID-19:
Hình 1, Hình 2: tổn thương kinh mờ;
Hình 3: các nốt sần và dịch tiết loang lổ;
Hình 4, Hình 5: tổn thương củng cố đa tiêu;
Hình 6: tổn thương lan rộng, "phổi trắng".
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IV. Ứng dụng nội soi phế quản trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân COVID19
Nội soi phế quản rất linh hoạt, dễ sử dụng và dung nạp tốt ở bệnh nhân thở máy COVID-19. Các ứng dụng
của nó bao gồm:
(1) Thu thập mẫu bệnh hô hấp từ đường hô hấp dưới (nghĩa là đờm, hút dịch nội khí quản, rửa phế
quản) để xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc các mầm bệnh khác hướng dẫn lựa chọn thuốc chống vi
trùng thích hợp, có thể dẫn đến lợi ích lâm sàng. Kinh nghiệm của chúng tôi chỉ ra rằng các mẫu
bệnh phẩm đường hô hấp dưới có nhiều khả năng dương tính với SAR-CoV-2 hơn các mẫu bệnh
phẩm đường hô hấp trên.
(2) Có thể được sử dụng để cầm máu, chấm dứt ho ra máu, đờm hoặc loại bỏ cục máu đông; Nếu vị trí
chảy máu được xác định bằng nội soi phế quản, tiêm nước lạnh cục bộ, epinephrine, vasopressin
hoặc fibrin cũng như điều trị bằng laser có thể được thực hiện thông qua nội soi phế quản.
(3) Hỗ trợ thiết lập đường thở nhân tạo; hướng dẫn đặt nội khí quản hoặc mở khí quản qua da.
(4) Các loại thuốc như truyền a-interferon và N-acetylcystein có thể được dùng qua ống soi phế quản.
Xem niêm mạc phế quản rộng [tăng huyết áp, sưng, tiết chất nhầy trong lòng và đờm giống như
thạch chặn đường thở ở bệnh nhân nguy kịch. (Hình 7).

Hình 7: Nội soi phế quản của bệnh nhân nhiễm COVID-19: sưng và tắc nghẽn niêm mạc phế quản;
một lượng lớn chất nhầy tiết ra

V. Chẩn đoán và phân loại lâm sàng COVID-19
Chẩn đoán sớm, điều trị và cách ly nên được thực hiện bất cứ khi nào có thể. Theo dõi hình ảnh phổi, chỉ
số oxy hóa và nồng độ cytokine rất hữu ích để xác định sớm những bệnh nhân có thể tiến triển thành các
trường hợp nghiêm trọng và nguy kịch. Có 1 kết quả dương tính với axit nucleic của SARS-CoV-2 là tiêu
chuẩn vàng để chẩn đoán COVID-19. Tuy nhiên, cần xem xét khả năng âm tính giả trong phát hiện axit
nucleic, các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện đặc trưng trong ảnh chụp CT có thể được coi là trường hợp
được xác nhận ngay cả khi xét nghiệm axit nucleic âm tính. Cách ly và xét nghiệm liên tục của nhiều mẫu
thử phải được thực hiện trong những trường hợp như vậy.
Các tiêu chuẩn chẩn đoán tuân theo các Giao thức chẩn đoán và điều trị CDVID-2019. Một trường hợp
được xác nhận dựa trên lịch sử dịch tễ học (bao gồm truyền cụm), các biểu hiện lâm sàng (sốt và triệu
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chứng hô hấp), hình ảnh phổi và kết quả phát hiện axit nucleic SARS-CoV-2 và kháng thể đặc hiệu trong
huyết thanh.
Phân loại lâm sàng:
1. Trường hợp nhẹ
Các triệu chứng lâm sàng là nhẹ và không có biểu hiện viêm phổi trong hình ảnh chụp lồng ngực.
2. Trường hợp trung bình
Bệnh nhân có các triệu chứng như sốt và các triệu chứng đường hô hấp, vv và các biểu hiện viêm phổi có
thể được nhìn thấy trong ảnh chụp lồng ngực.
3. Các trường hợp nặng
Người lớn đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây: nhịp thở ≥ 30 nhịp thở / phút; bão hòa oxy ≤ 93% ở trạng
thái nghỉ; áp suất riêng phần của oxy (PaO,) / nồng độ oxy (FiO2) ≤ 300 mm Hg. Bệnh nhân có tiến triển
tổn thương > 50% trong vòng 24 đến 48 giờ trong hình ảnh phổi nên được coi là trường hợp nặng.
4. Các trường hợp nghiêm trọng
Đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây: xảy ra suy hô hấp cần thở máy; sốc; suy nội tạng khác cần theo dõi và
điều trị trong ICU.
Các trường hợp nghiêm trọng được chia thành giai đoạn sớm, giữa và cuối theo chỉ số oxy và hoạt động
của hệ hô hấp.
• Giai đoạn đầu: 100 mmHg <chỉ số oxy hóa≤ 150 mm Hg; tuân thủ hệ hô hấp ≥30 ml / cmH2O; không có
suy nội tạng khác ngoài phổi. Bệnh nhân có cơ hội phục hồi rất lớn thông qua việc sử dụng thuốc kháng virút tích cực, thuốc chống cytokine và điều trị hỗ trợ.
• Giai đoạn giữa: 60 mmHg <chỉ số oxy hóa ≤100 mmHg; 30 ml / cmH2O> tuân thủ hệ hô hấp ≥ 15
mL/cmH2O; có thể phức tạp do rối loạn chức năng nhẹ hoặc trung bình khác của các cơ quan khác.
• Giai đoạn muộn: chỉ số oxy hóa ≤60 mmHg; tuân thủ hệ hô hấp <15 mL/cmH2O; khuếch tán của cả hai
phổi đòi hỏi sử dụng ECMO; hoặc suy nội tạng. Nguy cơ tử vong tăng đáng kể.

VI. Điều trị bằng thuốc kháng vi-rút để loại bỏ kịp thời mầm bệnh
Một điều trị kháng vi-rút sớm có thể làm giảm tỷ lệ mắc các trường hợp nặng và nghiêm trọng. Mặc dù
không có bằng chứng lâm sàng về hiệu quả của thuốc kháng nhưng hiện tại các phác đồ chống vi-rút dựa
trên các đặc điểm của SAR-CoV-2 được áp dụng theo các Quy định chẩn đoán và điều trị COVID-19:
Phòng ngừa, kiểm soát, chẩn đoán và quản lý.
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1. Điều trị kháng vi-rút
Tại FAHZU, lopinavir / ritonavir (2 viên, po q12h) kết hợp với arbidol (200 mg po ql 2h) được áp dụng
như phác đồ điều triệu cơ bản. Từ kinh nghiệm điều trị của 49 bệnh nhân trong bệnh viện của chúng tôi,
thời gian trung bình để đạt được axit nucleic âm tính sau lần xét nghiệm lần đầu tiên là 12 ngày (95% Cl:
8-15 ngày). Thời gian kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính (âm tính hơn 2 lần liên tiếp trong khoảng
thời gian ≥ 24h) là 13,5 ngày (95% Cl: 9,5 - 17,5 ngày).
Nếu phác đồ điều trị cơ bản không hiệu quả, có thể sử dụng chloroquine phosphate cho người lớn từ 18-65
tuổi (cân nặng ≥50kg: 500 mg bid; trọng lượng ≤50kg: 500 mg bid trong hai ngày đầu tiên, 500 mg qd cho
năm ngày sau).
Khuyến cáo sử dụng máy phun sương Interferon như trong Quy định chẩn đoán và điều trị COVID-19.
Chúng tôi khuyên rằng thiết bị này nên được thực hiện ở các phòng áp suất âm hơn là các khu nói chung
do khả năng truyền khí dung.
Darunavir/ cobicistat có một số mức độ hoạt động của thuốc kháng vi-rút trong thử nghiệm ức chế vi-rút
trong ống nghiệm, dựa trên kinh nghiệm điều trị của bệnh nhân AIDS và các tác dụng phụ tương đối nhẹ.
Đối với những bệnh nhân không dung nạp với lopinavir/ritonavir, darunavir/ cobicistat (1 viên qd) hoặc
favipiravir (liều khởi đầu 1600 mg sau đó là 600 mg tid) là một lựa chọn thay thế sau khi xem xét kĩ lượng.
Không nên sử dụng đồng thời ba loại thuốc chống vi-rút trở lên.
2. Quá trình điều trị
Quá trình điều trị với chloroquine phosphate nên không quá 7 ngày. Quá trình điều trị với các phác đồ khác
chưa được xác định và thường là khoảng 2 tuần. Nên ngừng thuốc kháng vi-rút nếu xét nghiệm axit nucleic
từ mẫu bệnh phẩm đờm vẫn âm tính hơn 3 lần.
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VII. Điều trị chống sốc và chống thiếu oxy
Trong giai đoạn tiến triển từ giai đoạn nặng đến nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị thiếu oxy nặng, thác
cytokine và nhiễm trùng nặng có thể phát triển thành sốc, rối loạn tưới máu mô và thậm chí là suy đa tạng.
Điều trị nhằm mục đích loại bỏ khuyến khích và phục hồi chất lỏng. Hệ thống hỗ trợ gan nhân tạo (ALSS)
và thanh lọc máu có thể làm giảm hiệu quả các chất trung gian gây viêm và dòng cytokine và ngăn ngừa tỷ
lệ sốc, thiếu oxy và hội chứng suy hô hấp.
1. Sử dụng Glucocorticoids khi cần thiết
Sử dụng corticosteroid thích hợp và ngắn hạn để ức chế dòng cytokine và để ngăn ngừa tiến triển bệnh nên
được xem xét cho bệnh nhân bị viêm phổi nặng COVID-19 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nên tránh dùng
liều cao glucocorticoids do tác dụng phụ và biến chứng.
1.1 Chỉ định cho Corticosteroid
1. cho những người trong giai đoạn nặng và nguy kịch;
2. cho những người bị sốt cao kéo dài (nhiệt độ trên 39 ° C)
3. đối với những người chụp cắt lớp vi tính (CTc) đã cho thấy tổn thương kính mờ loang lổ hoặc hơn 30%
diện tích của phổi bị xâm nhập
4. cho những người có CT cho thấy có tiến triển nhanh chóng (hơn 50% diện tích liên quan đến hình ảnh
CT phổi bị xâm nhập trong vòng 48 giờ);
5. cho bệnh nhân có chỉ số IL-6 trên ≥5 ULN.
1.2 Ứng dụng của Corticosteroid
Sử dụng Methylprednisolone thường quy ban đầu với liều 0,75-1,5 mg / kg tiêm tĩnh mạch mỗi ngày một
lần (gần 40 mg một lần hoặc hai lần một ngày). Tuy nhiên, methylprednisolone với liều 40 mg ql2h có thể
được sử dụng cho bệnh nhân bị hạ nhiệt độ cơ thể hoặc cho bệnh nhân có cytokine tăng đáng kể dưới liều
steroid thông thường. Ngay cả methylprednisolone với liều 40 mg-80 mg ql2h có thể được xem xét cho các
trường hợp nghiêm trọng. Theo dõi chặt chẽ nhiệt độ cơ thể, độ bão hòa oxy trong máu, xét nghiệm máu,
protein phản ứng c, cytokine, hồ sơ sinh hóa và CT phổi mỗi 2 đến 3 ngày trong quá trình điều trị khi cần
thiết. Liều dùng methylprednisolone nên giảm một nửa sau mỗi 3 đến 5 ngày nếu tình trạng của bệnh nhân
được cải thiện, nhiệt độ cơ thể bình thường, hoặc các tổn thương liên quan trên CT được cải thiện đáng kể.
Nên uống methylprednisolone (Medrol) mỗi ngày một lần khi giảm liều tĩnh mạch xuống còn 20 mg mỗi
ngày. Liệu trình sử dụng corticosteroid không được xác định; Một số chuyên gia đã đề nghị ngừng điều trị
bằng corticosteroid khi bệnh nhân gần hồi phục.
1.3 Cân nhắc đặc biệt trong quá trình điều trị
1. sàng lọc lao bằng xét nghiệm T-SPOT, HBV và HCV bằng xét nghiệm kháng thể nên được thực hiện
trước khi điều trị bằng corticosteroid;
2. thuốc ức chế al proton có thể được xem xét để ngăn ngừa các biến chứng;
3. đường huyết nên được theo dõi. Đường huyết cao nên được điều trị bằng insulin khi cần thiết;
4. kali huyết thanh thấp nên được điều chỉnh;
5. chức năng gan nên được theo dõi chặt chẽ;
6. thuốc thảo dược truyền thống Trung Quốc có thể được xem xét cho những bệnh nhân đổ mồ hôi;
7. thuốc ngủ an thần có thể được dùng tạm thời cho bệnh nhân rối loạn giấc ngủ.
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2. Điều trị gan nhân tạo để ức chế Cascade Cytokine
Hệ thống hỗ trợ gan nhân tạo (ALSS) có thể tiến hành trao đổi huyết tương, hấp phụ, tưới máu và lọc các
chất trung gian gây viêm như nội độc tố và các chất chuyển hóa có hại có trọng lượng phân tử nhỏ hoặc
trung bình. Nó cũng có thể cung cấp albumin huyết thanh, các yếu tố đông máu, cân bằng thể tích dịch,
điện giải và tỷ lệ axit-bazơ, và chống cytokine, sốc, viêm phổi. Hế thống này cũng có thể giúp cải thiện
nhiều chức năng cơ quan bao gồm gan và thận. Do đó, có thể làm tăng thành công điều trị và giảm tỷ lệ tử
vong ở bệnh nhân nặng.
2.1 Chỉ định cho ALSS
1. chỉ số viêm trong huyết thanh (như IL-6) tăng lên ≥5 ULN, hoặc tốc độ tăng là ≥ l lần mỗi ngày;
2. khu vực liên quan của hình ảnh CT phổi hoặc X-quang phổi tiến triển ≥10% mỗi ngày;
3. hệ thống hỗ trợ gan nhân tạo là cần thiết để điều trị các bệnh tiềm ẩn. Bệnh nhân có triệu chứng (1) +
(2), hoặc bệnh nhân triệu chứng (3).
2.2 Chống chỉ định
Không có chống chỉ định tuyệt đối trong điều trị bệnh nhân nguy kịch. Tuy nhiên, ALSS nên tránh trong
các tình huống sau:
1. Bệnh chảy máu nặng hoặc đông máu nội mạch lan tỏa;
2. Những người bị dị ứng cao với các thành phần máu hoặc thuốc được sử dụng trong quá trình điều trị như
huyết tương, heparin và protamine;
3. Bệnh mạch máu não cấp tính hoặc chấn thương đầu nghiêm trọng;
4. Suy tim mạn tính, phân loại chức năng tim ≥ cấp độ III;
5. Hạ huyết áp và sốc không kiểm soát được;
6. Rối loạn nhịp tim nặng.
Trao đổi huyết tương kết hợp với hấp phụ huyết tương hoặc hấp phụ phân tử huyết tương kép, tưới máu và
lọc được khuyến nghị tùy theo tình hình của bệnh nhân. 2000 ml huyết tương nên được trao đổi khi thực
hiện ALSS. Các quy trình vận hành chi tiết có thể được tìm thấy trong Đồng thuận chuyên gia về ứng dụng
hệ thống lọc máu gan nhân tạo trong điều trị viêm phổi cấp tính do Coronovirus mới gây ra.
ALSS giảm đáng kể thời gian bệnh nhân nguy kịch ở lại ICU trong bệnh viện. Thông thường, nồng độ của
các cytokine huyết thanh như IL-2 / IL-4 / IL-6 / TNF-a giảm đáng kể và độ bão hòa oxy được cải thiện
đáng kể sau ALSS.
3. Liệu pháp oxy cho bệnh thiếu oxy
Thiếu oxy máu có thể do chức năng hô hấp bị suy yếu bởi COVID-19. Điều trị bổ sung oxy có thể điều
chỉnh giảm oxy máu, giảm tổn thương cơ quan thứ phát do suy hô hấp và thiếu oxy.
3.1 Liệu pháp oxy
(1) Theo dõi độ bão hòa oxy liên tục trong quá trình trị liệu oxy
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Một số bệnh nhân không nhất thiết bị suy giảm chức năng oxy khi bắt đầu nhiễm bệnh nhưng có biểu hiện
suy giảm oxy nhanh chóng theo thời gian. Do đó, việc theo dõi liên tục độ bão hòa oxy được khuyến nghị,
trước và trong khi điều trị oxy.
(2) Liệu pháp oxy càng sớm càng tốt
Điều trị oxy là không cần thiết cho bệnh nhân bão hòa oxy (SpO2) hơn 93% hoặc cho bệnh nhân không có
triệu chứng suy hô hấp rõ ràng mà không cần điều trị oxy. Liệu pháp oxy được khuyến cáo cho những bệnh
nhân có triệu chứng suy hô hấp. Cần lưu ý rằng một số bệnh nhân nặng với PaO2 / FiO2 <300 không có
triệu chứng suy hô hấp rõ ràng.
(3) Mục tiêu điều trị của liệu pháp oxy
Mục tiêu điều trị của liệu pháp oxy là duy trì độ bão hòa oxy (SpO2) ở mức 93% -96% cho bệnh nhân không
mắc bệnh phổi mãn tính và ở mức 88% -92% cho bệnh nhân suy hô hấp mãn tính loại II. Đặc biệt, nồng độ
oxy nên được tăng lên đến 92% -95% cho những bệnh nhân có SpO2 giảm xuống dưới 85% thường xuyên
trong các hoạt động hàng ngày.
(4) Kiểm soát liệu pháp oxy
PaO2/ FiO2 là một chỉ số nhạy cảm và chính xác của chức năng oxy hóa. Độ ổn định và dễ dàng theo dõi
của FiO2 rất quan trọng đối với bệnh nhân tiến triển bệnh và PaO2/ FiO2 dưới 300 mmHg. Liệu pháp oxy
được kiểm soát là điều trị lựa chọn.
Điều trị oxy bằng ống thông mũi cao (HFNC) được khuyên dùng cho bệnh nhân có các điều kiện sau: SpO2
<93%; PaO2/ FiO2 <300 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa); nhịp thở> 25 lần mỗi phút khi ngủ; hoặc tiến triển
đáng chú ý trên hình ảnh X quang. Bệnh nhân nên đeo khẩu trang phẫu thuật trong quá trình điều trị HFNC.
Luồng khí của liệu pháp oxy HFNC nên bắt đầu ở mức thấp và tăng dần lên tới 40-60 L / phút khi PaO2/
FiO2 nằm trong khoảng 200-300 mm Hg để bệnh nhân không cảm thấy tức ngực và khó thở. Dòng chảy
ban đầu ít nhất 60 L/phút nên được đưa ra ngay lập tức cho những bệnh nhân bị suy hô hấp rõ ràng.
Đặt nội khí quản cho bệnh nhân phụ thuộc vào tiến triển bệnh, tình trạng toàn thân và biến chứng của bệnh
nhân đối với những người có tình trạng ổn định nhưng có chỉ số oxy hóa thấp (<100 mmHg). Vì vậy, đánh
giá chi tiết về tình trạng lâm sàng của bệnh nhân là rất quan trọng trước khi ra quyết định. Đặt nội khí quản
phải được thực hiện càng sớm càng tốt đối với bệnh nhân có chỉ số oxy dưới 150 mm Hg, các triệu chứng
suy hô hấp hoặc rối loạn chức năng nhiều cơ quan trong vòng 1-2 giờ sau khi chảy nhiều (60 L / phút) và
liệu pháp oxy HFNC nồng độ cao ( > 60%).
Bệnh nhân lớn tuổi (> 60 tuổi) bị biến chứng nhiều hơn hoặc PaO2/ FiO2, dưới 200 mmHg nên được điều
trị trong ICU.
3.2 Thông khí nhân tạo/Thở máy
(1) Thở máy không xâm lấn (NIV)
NIV không được khuyến cáo sử dụng ở những bệnh nhân COVID-19 không đủ điều kiện cho HFNC. Một
số bệnh nhân nặng tiến triển thành suy hô hấp cấp nhanh chóng. Áp lực quá mức có thể gây ra căng thẳng
dạ dày và không dung nạp góp phần gây ra tổn thương phổi và làm tổn thương phổi. Có thể theo dõi chặt
chẽ việc sử dụng NIV trong thời gian ngắn (dưới 2 giờ) nếu bệnh nhân bị suy tim trái cấp tính, bệnh phổi
tắc nghẽn mãn tính hoặc bị suy giảm miễn dịch. Đặt nội khí quản nên được thực hiện càng sớm càng tốt
nếu thấy cải thiện các triệu chứng suy hô hấp hoặc không thể theo dõi PaO2/ FiO2.
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NIV với một mạch kép được khuyến khích sử dụng. Một bộ lọc virus nên được cài đặt giữa mặt nạ và van
thở ra khi áp dụng NIV với một ống duy nhất. Nên chọn mặt nạ phù hợp để giảm nguy cơ lây lan virus qua
rò rỉ không khí.
(2) Thông khí cơ học xâm lấn
1. Nguyên tắc thở máy xâm lấn ở bệnh nhân nguy kịch
Điều quan trọng là phải cân bằng giữa nhu cầu thông khí và oxy và nguy cơ tổn thương phổi liên quan đến
thở máy trong điều trị COVID-19.
• Đặt nghiêm ngặt thể tích bơm thành 4 - 8 ml / kg. Nói chung, khả năng hấp thụ của phổi càng thấp, thể
tích bơm càng nhỏ.
• Duy trì áp suất nền <30 cmH2O (1 cmH2O = 0,098 kPa) và áp suất <15 cmH2O.
• Đặt PEEP theo quy định cho bệnh nhân suy hô hấp cấp.
• Tần suất thông gió: 18-25 lần mỗi phút. Hypercapnia vừa phải được cho phép.
• Dùng thuốc an thần, giảm đau hoặc giãn cơ nếu thể tích bơm, áp lực nền tảng và áp lực quá cao.
2. Thủ thuật huy động phế nang (lung recruitment)
Thu thuật huy động phế nang cải thiện sự phân bố các tổn thương không đồng nhất ở bệnh nhân mắc suy
hô hấp cấp. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng về hô hấp và tuần hoàn và do đó,
việc điều trị này không được khuyến cáo thường xuyên. Đánh giá khả năng mở rộng phổi nên được thực
hiện trước khi áp dụng.
3. Thông khí nhận tạo tư thế nằm sấp
Hầu hết các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nghiêm trọng đáp ứng tốt máy thở, và cải thiện nhanh chóng về
oxy và cơ học phổi. Sử dụng máy thở được khuyến cáo là một chiến lược thường quy cho bệnh nhân có
PaO2 / FiO2 <150 mmHg hoặc với biểu hiện hình ảnh CT chụp lồng ngực rõ ràng và không có chống chỉ
định. Thời gian dùng máy là hơn 16 giờ mỗi lần. Việc sử dụng máy có thể bị ngừng lại khi PaO2 / FiO2 lớn
hơn 150 mm Hg trong hơn 4 giờ ở tư thế nằm ngửa. Sử dung máy thở trong khi thức có thể tiến hành cho
những bệnh nhân không được đặt nội khí quản hoặc không có suy hô hấp rõ ràng nhưng bị suy giảm oxy
hoặc có các vùng phổi phụ thuộc vào trọng lực trên hình ảnh phổi. Sử dụng máy trong ít nhất 4 giờ mỗi lần
được chỉ định. Thông kí khi bệnh nhân nằm sấp có thể được chỉ định nhiều lần mỗi ngày tùy thuộc vào tác
dụng và khả năng chịu đựng.
4. Ngăn ngừa trào ngược và thở gấp
Thể tích còn lại của dạ dày và chức năng đường tiêu hóa nên được đánh giá thường xuyên.
Dinh dưỡng đường ruột thích hợp nên được chỉ định càng sớm càng tốt.
Nên cho ăn qua ống xông và giải nén mũi liên tục. Dinh dưỡng đường ruột nên được đình chỉ và hút với
ống tiêm 50nml nên được thực hiện. Nếu không có chống chỉ định, nên sử dụng tư thế nửa ngồi 30°.
5. Theo dõi dịch
Tình trang thừa dịch quá mức làm xấu đi tình trạng thiếu oxy ở bệnh nhân COVID-19. Để giảm xuất tiết
phổi và cải thiện oxy hóa, lượng chất dịch nên được kiểm soát chặt chẽ trong khi đảm bảo tưới máu cho
bệnh nhân.
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6. Các chiến lược để ngăn ngừa viêm phổi liên quan đến máy thở (VAP)
Các chiến lược để ngăn ngừa viêm phổi liên quan đến máy thở nên được thực hiện nghiêm túc:
1. Chọn loại ống nội khí quản thích hợp;
2. Sử dụng ống nội khí quản có hút dịch dưới màng cứng (cứ sau 2 giờ, hút xi lanh 20ml rỗng mỗi lần);
3. Đặt ống nội khí quản vào đúng vị trí và độ sâu chính xác, cố định đúng cách và tránh kéo;
4. Duy trì áp suất túi khí ở 30 - 35 cmH2O (1 cmH2O = 0,098 kPa) và theo dõi cứ sau 4 giờ;
5. Theo dõi áp suất túi khí và xử lý nước ngưng tụ khi vị trí thay đổi (hai người hợp tác đổ và đổ nước vào
thùng chứa có chứa dung dịch clo khử trùng); xử lý với chất tiết tích lũy trong túi khí;
5. Làm sạch dịch tiết ra từ miệng và mũi kịp thời.
7. Rút máy thở
Giảm thuốc an thần và ngưng sử dụng trước khi thức dậy khi PaO2'FiO2 của bệnh nhân lớn hơn 150 mmHg.
Rút nội khí quản nên được thực hiện càng sớm càng tốt nếu được phép. HFNC hoặc NIV được sử dụng để
hỗ trợ hô hấp tuần tự sau khi rút máy.

VIII. Sử dụng hợp lý kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng thứ cấp
COVID-19 là một bệnh nhiễm virus, do đó không nên dùng kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm vi khuẩn ở
bệnh nhân nhẹ hoặc bình thường; chỉ nên được sử dụng cẩn thận ở những bệnh nhân nặng dựa trên tình
trạng của họ. Kháng sinh có thể được sử dụng một cách thận trọng ở những bệnh nhân có các điều kiện sau:
tổn thương phổi lan rộng; dư thừa dịch tiết phế quản; bệnh đường thở mãn tính có tiền sử nhiễm khuẩn
mầm bệnh ở đường hô hấp dưới; dùng glucocorticoids với liều ≤20 mg x 7 ngày (nhóm prednisone). Các
lựa chọn của kháng sinh bao gồm quinolone, cephalothin thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, hợp chất ức chế βlactamase, v.v ... Nên sử dụng kháng sinh để phòng ngừa nhiễm trùng vi khuẩn ở bệnh nhân nặng, đặc biệt
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là những người thở máy xâm lấn. Các kháng sinh như carbapenems, hợp chất ức chế β -lactamase, linezolid
và vancomycin có thể được sử dụng ở những bệnh nhân nguy kịch tùy theo từng trường hợp của bệnh nhân.
Các triệu chứng, dấu hiệu và chỉ số của bệnh nhân như xét nghiệm máu, protein phản ứng- c và procalcitonin
cần được theo dõi chặt chẽ trong quá trình điều trị. Khi sự thay đổi của tình trạng của bệnh nhân được phát
hiện, cần phải có phán đoán lâm sàng toàn diện. Khi không thể loại trừ được nhiễm trùng thứ cấp, mẫu
bệnh phẩm đủ điều kiện cần được thu thập để xét nghiệm bằng cách chuẩn bị phết, nuôi cấy, axit nucleic,
tìm kháng nguyên và kháng thể, để xác định tác nhân gây nhiễm trùng càng sớm càng tốt. Thuốc kháng
sinh có thể được sử dụng theo kinh nghiệm trong các điều kiện sau: (1) ho nhiều hơn, màu đờm sẫm hơn,
đặc biệt là đờm màu vàng; (2) tăng nhiệt độ cơ thể không phải do sự gia tăng của bệnh ban đầu; (3) tăng
đáng kể bạch cầu và/hoặc bạch cầu trung tính; (4) procalcitonin ≥ 0,5 ng / mL; (5) Tăng chỉ số oxy hóa
hoặc rối loạn tuần hoàn không phải do nhiễm virus và các tình trạng khác do nghi ngờ nhiễm vi khuẩn.
Một số bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ bị nhiễm nấm thứ phát do khả năng miễn dịch tế bào bị suy yếu
do nhiễm virus, sử dụng glucocorticoid và / hoặc kháng sinh phổ rộng. Cần phải làm bài tiết hô hấp phát
hiện vi sinh cho bệnh nhân nguy kịch; và cung cấp kịp thời D-Glucose (G-test) và galactomannan (GMtest) của dịch rửa máu hoặc dịch phế quản cho bệnh nhân nghi ngờ.
Cần phải cảnh giác với nhiễm nấm candida xâm lấn có thể và liệu pháp chống nấm. Fluconazole hoặc
echinocandin có thể được sử dụng trong các điều kiện sau: (1) Bệnh nhân được dùng kháng sinh phổ rộng
trong bảy ngày trở lên; (2) bệnh nhân được truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch; (3) bệnh nhân đã trả
qua các xét nghiệm kiểm tra hoặc điều trị xâm lấn; (4) bệnh nhân được nuôi cấy nấm candida lấy từ hai bộ
phận cơ thể trở lên; (5) bệnh nhân có kết quả xét nghiệm G tăng đáng kể.
Điều cần thiết là phải cảnh giác với aspergillosis phổi xâm lấn có thể. Điều trị chống nấm như voriconazole,
posaconazole hoặc echinocandin có thể xem xét được sử dụng trong các điều kiện sau: (1) Bệnh nhân được
sử dụng glucocorticoid trong bảy ngày trở lên; (2) bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nuôi
cấy aspergillus được xét nghiệm dương tính trong bệnh phẩm thu được từ đường thở; (4) bệnh nhân có kết
quả xét nghiệm GM tăng đáng kể.

IX. Cân bằng vi sinh đường ruột và hỗ trợ dinh dưỡng
Một số bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng tiêu hóa (như đau bụng và tiêu chảy) do nhiễm virus trực
tiếp ở niêm mạc ruột hoặc do thuốc kháng vi-rút và thuốc chống nhiễm trùng. Đã có báo cáo rằng sự cân
bằng vi sinh đường ruột bị phá vỡ ở bệnh nhân COVID-19, các men vi sinh đường ruột như lactobacillus
và bifidobacterium giảm đáng kể. Mất cân bằng vi sinh vật đường ruột có thể dẫn đến sự di chuyển của vi
khuẩn và nhiễm trùng thứ cấp, vì vậy điều quan trọng là phải duy trì sự cân bằng của vi sinh đường ruột
bằng cách điều chế vi sinh và hỗ trợ dinh dưỡng.
1. Can thiệp vi mô
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(1) Vi sinh vật có thể làm giảm sự di chuyển của vi khuẩn và nhiễm trùng thứ cấp. Nó có thể làm tăng vi
khuẩn đường ruột, ức chế vi khuẩn có hại đường ruột, giảm sản xuất độc tố và giảm nhiễm trùng do vi
khuẩn đường ruột gây ra.
(2) Vi sinh vật có thể cải thiện các triệu chứng tiêu hóa của bệnh nhân. Nó có thể làm giảm nước trong
phân, cải thiện đặc tính phân và tần suất đại tiện, và giảm tiêu chảy bằng cách ức chế niêm mạc ruột.
(3) Bệnh viện với các nguồn lực liên quan có thể thực hiện phân tích hệ thực vật đường ruột. Do đó, rối
loạn hệ vi khuẩn đường ruột có thể được phát hiện sớm. Kháng sinh có thể được điều chỉnh kịp thời và men
vi sinh có thể được kê đơn. Những thuốc này có thể làm giảm nguy cơ dịch vi khuẩn đường ruột và nhiễm
trùng có nguồn gốc từ ruột.
(4) Hỗ trợ dinh dưỡng là một phần quan trọng để duy trì cân bằng vi sinh đường ruột. Hỗ trợ dinh dưỡng
hàng đầu cần được áp dụng kịp thời trên cơ sở đánh giá hiệu quả các rủi ro dinh dưỡng, chức năng tiêu hóa
và nguy cơ hít phải.
Hỗ trợ dinh dưỡng
Những bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng và nguy kịch đang trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng có
nguy cơ về dinh dưỡng cao. Đánh giá sớm về nguy cơ dinh dưỡng, chức năng đường tiêu hóa và nguy cơ
hít phải và hỗ trợ dinh dưỡng đường ruột kịp thời là rất quan trọng đối với tiên lượng của bệnh nhân.
(1) Cho ăn bằng miệng được khuyến khích. Dinh dưỡng đường ruột sớm có thể cung cấp hỗ trợ dinh dưỡng,
nuôi dưỡng ruột, cải thiện hàng rào niêm mạc ruột và miễn dịch đường ruột, và duy trì vi sinh đường ruột.
(2) Dinh dưỡng đường ruột. Bệnh nhân nặng và nguy kịch thường có những tổn thương tiêu hóa cấp tính,
biểu hiện là trướng bụng, tiêu chảy và viêm dạ dày. Đối với bệnh nhân đặt nội khí quản, đặt ống dinh dưỡng
trong ruột được khuyến khích sử dụng.
(3) Lựa chọn dung dịch dinh dưỡng. Đối với những bệnh nhân bị tổn thương đường ruột, nên chọn các chế
phẩm peptide ngắn, dễ hấp thụ và dễ sử dụng. Đối với những bệnh nhân có chức năng đường ruột tốt, có
thể chọn các chế phẩm toàn protein có lượng calo tương đối cao. Đối với bệnh nhân tăng đường huyết, các
chế phẩm dinh dưỡng có lợi cho việc kiểm soát đường huyết được khuyến nghị sử dụng.
(4) Cung cấp năng lượng. 25-30 kcal mỗi kg trọng lượng cơ thể, hàm lượng protein mục tiêu là 1,2-2,0 g/kg
mỗi ngày.
(5) Phương tiện cung cấp dinh dưỡng. Bơm chất dinh dưỡng có thể được sử dụng ở tốc độ đồng đều, bắt
đầu với liều lượng thấp và tăng dần. Khi có thể, các chất dinh dưỡng có thể được làm nóng trước khi cho
ăn để giảm không dung nạp.
(6) Những bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ sặc phổi hoặc bệnh nhân bị trướng bụng rõ ràng có thể được hỗ
trợ tạm thời bằng dinh dưỡng qua đường tĩnh mặc. Dần dần, chế độ ăn uống độc lập hoặc dinh dưỡng đường
ruột sẽ được thay thế sau khi tình trạng của bệnh nhân được cải thiện.
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X. Hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) cho bệnh nhân COVID19
COVID-19 là bệnh truyền nhiễm mới với mức độ lây lan cao, nhắm vào các túi phổi, từ đó làm hỏng chủ
yếu là phổi của các bệnh nhân nặng và dẫn đến tổn thương hô hấp nghiêm trọng. Để áp dụng phương pháp
oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) trong điều trị COVID-19, các chuyên gia y tế cần chú ý đến những
điểm sau: thời gian và cách thức chữa trị, thuốc chống đông máu và sự chảy máu, phối hợp với thở máy,
ECMO tỉnh và phục hồi chức năng sớm, chiến lược đối phó với các phức tạp xảy ra.
1. Thời điểm áp dụng ECMO
1.1. Sử dụng ECMO
Trong giai đoạn hỗ trợ thở máy, các phương pháp như chiến lược lọc máu bằng oxy bảo vệ phổi và lọc máu
bằng oxy ở tư thế nằm sấp đã được áp dụng trong 72h. Với sự xuất hiện của các triệu chứng sau, cần xem
xét tận dụng phương pháp ECMO:
(1)

PaOz/FiOz < 80 mmHg (không quan trọng mức PEEP ở đâu)-

(2)

Pplat s 30 mmHg, PaCOz > 55 mmHg;

(3)

Bắt đầu tràn khí màng phổi, rò khí > 1/3 thế tích khí lưu thông, kéo dài > 48 h;

(4)

Suy tuần hoàn, liều norepinephrine > 1 μg/(kgxmin);

(5)

Hồi sức tim phổi trong hỗ trọ sự sống trong ống nghiệm ECPR

1.2. ECMO thay thế
Khi bệnh nhân không phù hợp để hỗ trợ thở máy lâu dài, nghĩa là bệnh nhân không có khả năng đạt được
kết quả mong muốn, ECMO thay thế cần được áp dụng ngay. Với sự xuất hiện của các triệu chứng sau,
ECMO thay thế cần được xem xét:
(1)

Độ giãn nở phổi giảm. Sau thủ thuật mở túi phổi, độ giãn nở của hệ hô hấp < 10 mL/cmH2O

(2)
Khí liên tục vào trung thất tràn khí dưới da kéo dài. Và các thông số hỗ trợ thở máy không giảm
trong vòng 48h, theo như dự kiến;
(3)
PaOz/FiOz < 100 mmHg. Và tình trạng này không được cải thiện bằng các phương pháp thường lệ
trong vòng 72h.
1.3. ECMO tỉnh sớm
ECMO tỉnh sớm có thể được áp dụng với các bệnh nhân thở máy với thông số dự đoán là cao trong hơn 7
ngày và hội đủ các điều kiện cần để dùng ECMO tỉnh. ECMO tỉnh sớm có thể giúp các bệnh nhân này. Cần
có những điều kiện sau:
(1)
Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn và tuân thủ điều trị. Họ hiểu ECMO hoạt động thế nào và các yêu
cầu duy trì của ECMO.
(2)

Bệnh nhân không có các bệnh thần kinh cơ.

(3)

Chỉ số tổn thương phổi Murry > 2.5
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(4)

Ít tiết dịch phổi. Thời gian giữa các lần hút khí đường thở > 4 giờ;

(5)

Huyết động lực ổn định. Không cần sử dụng thuốc vận mạch để hỗ trợ.
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2. Phương pháp đặt ống
Vì thời gian hỗ trợ ECMO cho phần lớn bệnh nhân COVID-19 là lớn hơn 7 ngày, thủ thuật lồng ống thông
seldinger nên được tận dụng càng nhiều càng tốt để đặt ống ngoại vi siêu âm, việc này có thể giảm tổn
thương chảy máu và rủi ro nhiễm khuẩn từ đặt ống trong mạch bằng thủ thuật mở mạch, đặc biệt trong các
bệnh nhân ECMO tỉnh sớm. Đặt ống trong mạch bằng thủ thuật mở mạch chỉ nên được xem xét áp dụng
cho bệnh nhân với tình trạng mạch máu kém, hoặc bệnh nhân mà việc đặt ống không thể được nhận biết và
lựa chọn bằng siêu âm, hoặc bệnh nhân đã được áp dụng thủ thuật seldinger nhưng thất bại.
3. Lựa chọn phương thức
(1) Lựa chọn hàng đầu cho bệnh nhân tổn thương hệ hô hấp là phương thức V-V. Phương thức V-A không
nên là lựa chọn đầu tiên vì có thể có những vấn đề về lưu thông.
(2) Với các bệnh nhân suy hô hấp và tổn thương tim mạch, PaOz/FiOz < 100 mmHq, phương thức V-A-V
nên được lựa chọn với tổng luồng > 6 L/min và V/A = 0.5/0.5 được duy trì bằng hạn chế dòng.
(3) Với bệnh nhân COVID-19 không suy hô hấp nặng nhưng lại có vấn đề tim mạch nghiêm trọng dẫn đến
sốc tim, áp dụng V-A hỗ trợ bởi phương thức ECMO cần được lựa chọn. Nhưng vẫn cần hỗ trợ IPPV và
không nên dùng ECMO tỉnh.
4. Giá trị định trước luồng và cung cấp Oxy mục tiêu
(1) Luồng ban đầu > 80% công suất tim mạch (CO) với tỉ lệ tự tuần hoàn < 30%.
(2) SPO2 > 90% cần được duy trì. FiO2 < 0.5 được hỗ trợ bởi thở máy hoặc phương pháp điều trị oxy khác.
(3) Để đảm bảo luồng mục tiêu, ống mỏng nối mạch 22 Fr (24Fr) là lựa chọn hàng đầu cho bệnh nhân với
trọng lượng cơ thể thấp hơn (trên) 80kg
5. Điều chỉnh máy thở
Duy trì máy thở bình thường bằng cách điều chỉnh mức độ xăng quét
(1) Luồng khí ban đầu để chế độ Flow: xăng quét = 1:1. Mục tiêu cơ bản là duy trì PaCO2 < 45mmHg. Với
bệnh nhân mắc COPD, PaCO2 < 80% mức ba zơ
(2) Sức khỏe hô hâp tức thì và tỉ lệ hô hấp (RR) nên được duy trì sao cho 10 < RR < 20 và bệnh nhân không
than phiền gì về khó thở
(3) Mức điều chỉnh xăng quét của phương thức V-A cần đảm bảo giá trị 7.35-7.45PH của máu đi ra từ màng
trao đổi oxy.
6. Chống chảy máu và chống đông máu
(1) Với các bệnh nhân không chảy máu nhiều, không chảy máu trong và có tỉ lệ tiểu cầu trong thể tích máu
> 50x109/L, lời khuyên cho liều heparin ban đầu là 50 U/kg
(2) Với các bệnh nhân bị chảy máu hoặc có tỉ lệ tiểu cầu trong thể tích máu < 50x109/L, lời khuyên cho
liều heparin ban đầu là 50 U/kg
(3) Thời gian thromboplastin từng phần kích hoạt (aPPT) 40-60 giây được cho là mục tiêu của liều duy trì
chống đông máu. Xu hướng thay đổi chỉ số D-dimer cũng cần được xem xét cùng lúc đó.
35

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGĂN NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN COVID-19

(4) Các ca không dùng Heparin có thể diễn ra trong các trường hợp sau: hỗ trợ ECMO cần tiếp tục nhưng
có chảy máu nguy hiểm hay chảy máu nhiều cần phải kiểm soát; vòng phủ heparin toàn bộ và đặt ống với
dòng máu > 3 L/phút. Thời gian thực hiện nên < 24h. Các thiết bị thay thế và chất tiêu thụ được cần được
chuẩn bị trước.
(5) Trong một số trường hợp dùng heparin, aPPT không đạt được mức tiêu chuẩn và xuất hiện sự đông
máu. Trong trường hợp này, hoạt động của huyết tương antithrombin III (ATIII) cần được theo dõi. Nếu
hoạt động giảm, cần bổ sung thêm huyết tương tươi đông lạnh để hồi phục sự phản ứng với heparin.
(6) Khi HIT xảy ra, chúng tôi khuyên nên tiến hành điều trị trao đổi huyết tương, hoặc thay heparin bằng
argatroban
7. Giảm dần ECMO và thở máy
(1) Nếu một bệnh nhân được điều trị bằng ECMO V-V cộng với thở máy đạt điều kiện ECMO tỉnh, chúng
tôi khuyến khích bỏ ống thở nhân tạo, trừ khi bệnh nhân có các vấn đề liên quan đến ECMO, hay thời gian
dự kiến bỏ tuần bộ các máy hỗ trợ ít hơn 48h.
(2) Với bệnh nhân tiết dịch đường thở nhiều đến mức cần hút dịch ông thở nhân tạo thường xuyên, cần hỗ
trợ thở máy lâu dài, và thỏa mãn điều kiện PaOz/FiOz>150mmHG với thời gian hơn 48h, hình ảnh phổi
thay đổi tốt lên, tổn thương từ áp lực thở máy được kiểm soát, hỗ trợ ECMO có thể được bỏ. Không nên
giữ luồn ống ECMO.
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XI. Liệu pháp huyết thanh miễn dịch cho bệnh nhân COVID-19
Từ khi Behring và Kitasato báo cáo về các tác dụng liệu pháp của huyết tương kháng độc tố bạch hầu năm
1891, liệu pháp huyết thanh đã trở thành một liệu pháp miễn dịch quan trọng cho các bệnh truyền nhiễm
cấp tính. Tiến triển bệnh rất nhanh chóng với các bệnh nhân nặng khi mắc bệnh truyền nhiễm mới nổi.
Trong giai đoạn đầu, mầm bệnh tàn phá các nội tạng mục tiêu trực tiếp và sau đó dẫn đến tổn thương miễn
dịch nghiêm trọng. Các kháng thể miễn dịch thụ động có thể trực tiếp đối phó với mầm bệnh có hiệu quả,
và giúp giảm tổn thương đến các nội tạng mục tiêu và dừng sự tổn thương đến hệ miễn dịch sau đó. Trong
nhiều dịch bùng phát toàn cầu, WHO đã nhấn mạnh liệu pháp huyết tương phục hồi là một trong các liệu
pháp tiềm năng được khuyến nghị, và đã được sử dụng trong các đợt bùng phát dịch khác.” Kể tuef khi
COVID-19 bùng phát, tỉ lệ tử vong khá cao do không có phương pháp chữa trị cụ thể và hiệu quả. Khi mà
tỉ lệ tử vong là một chỉ số quan trong mà cộng đồng quan tâm, các phương pháp chữa trị y tế giúp giảm tier
lệ tử vong của các ca bệnh nặng là chìa khóa để tránh gây hoảng loạn dân chúng. Với vai trò là bệnh viện
cấp tỉnh tại Zhejiang, chúng tôi chịu trách nhiệm điều trị bệnh nhân từ Hangzhou và các bệnh nhân nặng
của tỉnh. Có rất nhiều người hiên huyết tương phục hồi và cả bệnh nhân cần phương pháp huyết tương phục
hồi tại bệnh viện của chúng tôi.
1. Thu thập huyết thanh
Ngoài các quy trình và yêu cầu như hiến máu, các chi tiết sau cũng cần được chú ý.
1.1. Người hiến
Ít nhất hai tuần sau khi khỏi bệnh và được ra viện (chỉ số acid nucleic trong mẫu lấy từ đường hô hấp dưới
là âm trong vòng > 14 ngày). Tuổi từ 18-55. Trọng lượng cơ thể > 50kg (cho nam giới) và > 45 kg (cho nữ
giới). Ít nhất 1 tuần từ lần cuối dùng glucocorticoid. Hơn hai tuần từ lần cuối hiến máu.
1.2. Phương pháp lấy
Lọc huyết thanh, 200-400 ml mỗi lần (tùy tư vấn y tế)
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1.3. Xét nghiệm sau khi lấy
Ngoài các xét nghiệm chất lượng tổng quát và xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường máu ra, các mẫu
máu cần được xét nghiệm thêm:
(1) Xét nghiệm axit nucleic của SARS-CoV-2
(2) Làm loãng 160 lần để xét nghiệm chất lượng phát hiện IgG và IgM của SARS-CoV-2; hoặc làm loãng
320 lần để xét nghiệm chất lượng phát hiện kháng thể toàn bộ. Nếu có thể, giữ 3 mL huyết thanh cho các
thí nghiệm vô hiệu hóa virus
Các điểm sau nên chú ý. Trong lúc so sánh mức độ vô hiệu hóa virus và phát hiện lượng kháng thể IgG
phát quang, chúng tôi nhận ra rằng mức phát hiện kháng thể IgG SARS-CoV-2 hiện tại không hoàn toàn
thể hiện khả năng vô hiệu hóa virus của huyết thanh. Thế nên chúng tôi đề nghị xét nghiệm vô hiệu hóa
virus là lựa chọn đầu tiên, hoặc xét nghiệm mức kháng thể tổng quát với mức làm loãng 320 lần của huyết
thanh.
2. Sử dụng huyết thanh miễn dịch trong y tế
2.1. Chỉ định
(1) Các bệnh nhân COVID-19 nặng xét nghiệm dương tính với xét nghiệm đường hô hấp.
(2) Các bệnh nhân COVID-19 không bệnh nặng nhưng bị giảm miễn dịch, hay có chỉ số CT thấp trong xét
nghiệm axit nucleic với sự phát triển bệnh nhanh chóng ở trong phổi.
Chú ý: Về lý thuyết huyết thanh miễn dịch không nên dùng cho bệnh nhân COVID-19 với bệnh kéo dài
hơn 3 tuần. Nhưng trong các ứng dụng y tế, chúng tôi thấy rằng liệu pháp huyết thanh miễn dịch có hiệu
quả khi chữa trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh hơn 3 tuần có kết quả xét nghiệm acid nucleic liên tục dương
tính với các mẫu đường hô hấp. Nó có thể hỗ trợ loại trừ virus, tăng số lượng bạch huyết bào huyết tương
và tế bào NK, giảm lượng acid lactic huyết tương và cải thiện chức năng thận.
2.2. Chống chỉ định
(1) Tiền sử dị ứng với huyết thanh, sodium citrate và methylene xanh
(2) Các bệnh nhân có tiền sử bệnh tự miễn hệ thống hoặc thiếu IgA, việc áp dụng huyết thanh miễn dịch
nên được xem xét một cách thận trọng bởi y sỹ.
2.3. Kế hoạch tiêm: Nói chung, liều tiêm cho liệu pháp huyết thanh miễn dịch là >400ml cho một lần tiêm,
hoặc >=200 ml mỗi lần tiêm thay thế cho nhiều lần tiêm.

38

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGĂN NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN COVID-19

XII. Liệu pháp phân loại thuốc cổ truyền Trung Quốc (TCM) để tăng hiệu quả
chữa bệnh
1. Phân loại và giai đoạn
COVID-19 có thể chia thanh nhiều giai đoạn như sớm, trung, nặng và phục hồi. Với giai đoạn sớm, bệnh
có hai loại chính là “phổi ướt” và “ngoài lạnh trong nóng”. Bệnh tầm trung có biểu hiện là “nóng lạnh gián
đoạn”. Giai đoạn nặng là khi “chất độc của bệnh tắc bên trong”. Giai đoạn phục hồi là “thiếu Khí ở vùng
phổi-lá lách”. Bệnh ban đầu là triệu chứng phổi ướt. Do có sốt, nên áp dụng cả hai phương pháp chữa trị
nóng và lanh. Ở giai đoạn trung, có cả tình trạng lạnh, ẩm và nóng, thuộc về “phối hợp nóng-lạnh” theo
TCM. Các liệu pháp nóng và lạnh đều nên xem xét. Theo lý thuyết TCM, nhiệt nên được chữa với thuốc
lạnh. Nhưng thuốc lạnh phá Dương và dẫn đến lá lách cũng như bụng lạnh và cả nóng-lạnh vùng trung thân.
Do đó, trong giai đoạn này các liệu pháp nóng lạnh cần được xem xét. Vì các triệu chứng nóng-lạnh đều
khả phổ biến ở các bệnh nhân COVID-19, liệu pháp nóng-lạnh là tốt hơn các phương pháp khác.
2. Liệu pháp dựa trên phân loại
(1) Phổi ướt
Chi ma hoàng 6g, Khổ hạnh nhân 10g, Ý dĩ 30g, Cam thảo 6g, Hoàng cầm 15g, Hoắc hương 10g, rễ
Rhizoma 30g, thân rễ Quán chúng 15g, Bạch linh 20g, Trương truật bắc 12g, vỏ thân Hậu phác 12g.
(2) Trong nóng ngoài lạnh
Chi ma moàng 9g, thạch cao thô 30g, Khổ hạnh nhân 10g, Cam thảo 6g, Hoàng cầm 15g, Qua lâu bì 20g,
Chỉ xác 15g, vỏ cây Hậu Phác 12g, Long đởm 20g, Tang bạch bì 15 g, Bán hạ bắc 12g, Bạch linh 20 g, rễ
cây Cát Cánh 9g
(3) Nóng-lạnh luân phiên
Bán hạ bắc 12g, Hoàng cầm 15g, nhụy hoa Nghệ Tây 6g, Gừng khô 6g, Táo tàu 15 g, Cát căn 30g, Mộc
hương 10g, Bạch linh 20g, Chiết Bối Mẫu 15g, Ý dĩ 30g, Cam thảo 6g.
(4) Khối nội độc tố tắc nghẽn
Dùng An Cung Ngưu Hoàng để chữa trị.
(5) Thiếu khí ở phổi và lá lách
Hoàng kỳ 30g, Đảng sâm 20g, Bạch truật 15g, Bạch linh 20g, Thảo quả 6g, Ngọc trúc15g, Bán hạ bắc 10g,
Trần bì 6g, Winqde Yan Rhizome 20g, hạt sen 15g, Táo tàu 15g
Bệnh nhân ở các giai đoạn khác nhau nên có cách điều trị khác nhau. Mỗi ngày một liều. Nấu thuốc trong
nước. Uống mỗi sáng và tối.
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XIII. Quản lý sử dụng thuốc đối với bệnh nhân COVID-19
Các ca bệnh COVID-19 thường phức tạp với các bệnh lý tiềm ẩn khi phải tiếp nhận nhiều loại thuốc cùng
lúc. Do đó, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến các phản ứng phụ có hại của thuốc và tương tác thuốc để
tránh tổn thương nội tạng do thuốc và tăng tỷ lệ điều trị thành công.
1. Xác định các phản ứng phụ có hại của thuốc
Tỷ lệ chức năng gan bất thường là 51,9% ở những bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị bằng thuốc kháng
virus arbidol kết hợp lopinavir / ritonavir. Phân tích đa biến cho thấy các chất chống virus và sử dụng nhiều
loại thuốc cùng lúc là hai yếu tố nguy cơ độc lập dẫn đến chức năng gan bất thường. Do đó, cần tăng cường
giám sát các phản ứng có hại của thuốc; sự kết hợp thuốc không cần thiết nên được giảm. Các phản ứng bất
lợi chính của các chất chống virus bao gồm:
(1) Lopinavir / ritonavir và darunavir / cobicistat: tiêu chảy, buồn nôn, nôn, tăng huyết tương
aminotransferase, vàng da, rối loạn lipid máu, tăng axit lactic. Các triệu chứng sẽ phục hồi sau khi ngừng
thuốc.
(2) Arbidol: sự gia tăng của huyết tương aminotransferase và vàng da. Khi kết hợp với lopinavir, tỷ lệ mắc
thậm chí còn cao hơn. Các triệu chứng sẽ phục hồi sau khi ngừng thuốc. Đôi khi gây ra chậm triệu chứng
tim đập chậm; do đó, cần tránh sự kết hợp của arbidol với các chất ức chế thụ thể hệ giao cảm beta như
metoprolol và propranolol. Chúng tôi đề nghị ngừng dùng thuốc khi nhịp tim giảm xuống dưới 60 / phút.
(3) Fapilavir: tăng axit uric huyết tương, tiêu chảy, giảm bạch cầu, sốc, viêm gan cấp, tổn thương thận cấp.
Các phản ứng bất lợi thường thấy ở bệnh nhân cao tuổi hoặc bệnh nhân với hội chứng phóng thích cytokine.
(4) Cloroquine phosphate: chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, các loại phát ban da khác
nhau. Phản ứng có hại nghiêm trọng nhất là trụy tim. Phản ứng có hại chính là độc tính ở mắt. Điện tâm đồ
cần được kiểm tra trước khi dùng thuốc. Thuốc nên bị cấm đối với bệnh nhân rối loạn nhịp tim (ví dụ: khối
dẫn truyền), bệnh võng mạc hoặc mất thính lực.
2. Giám sát điều trị thuốc
Một số thuốc kháng virus và kháng khuẩn cần có giám sát điều trị thuốc (TDM). Bảng 1 trình bày nồng độ
trong huyết tương của các thuốc đó và điều chỉnh liều của chúng. Khi bắt đầu quang sai nồng độ thuốc
trong huyết tương, chế độ điều trị cần được điều chỉnh bằng cách xem xét các triệu chứng lâm sàng và thuốc
đồng thời.
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Bảng 1: Phạm vi nồng độ và điểm cần chú ý của các thuốc được giám sát điều trị phổ biến cho bệnh
nhân C0VID-19
Tên thuốc

Thời điểm lấy máu

Phạm vi nồng độ

Lopinavir / ritonavir

(đỉnh) 30 phút sau khi
dùng thuốc
(đáy) 30 phút trước khi
dùng thuốc
10 phút trước khi dùng
thuốc
10 phút trước khi dùng
thuốc
30 phút trước khi dùng
thuốc

Lopinavir:
(đáy) > 1 µg/ml
(đỉnh)< 8.2 µg/ml

Imipenem
Meropenem
Vancomycin

1~8 µg/ml
1~16 µg/ml
10~20mg/l
(15~20mg/l cho hội
chứng Tụ cầu vàng
kháng
methicillin
nặng)

linezolid

30 phút trước khi dùng 2~7 µg/ml
thuốc

voriconazol

30 phút trước khi dùng 1~5,5 µg/ml
thuốc
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Nguyên tắc điều chỉnh
liểu lượng
tương quan với hiệu
quả của thuốc và tác
dụng phụ
Phân tích và điều chỉnh
nồng độ thuốc trong
huyết tương
Nồng độ đáy tương
quan với tỷ lệ thất bại
của điều trị chống
nhiễm khuẩn cho thận
nhiễm khuẩn nặng. Khi
nồng độ quá cao, cần
giảm tần suất thuốc
hoặc dùng liều đơn.
Nồng độ đáy tương
quan với các phản ứng
bất lợi ức chế tủy. Xét
nghiệm thường quy
máu cần phải được
theo dõi chặt chẽ.
Nồng độ đáy tương
quan với hiệu quả điều
trị voriconazol và các
phản ứng bất lợi như
suy yếu chức năng gan.
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3. Chú ý đến các tương tác thuốc có thể xảy ra
Thuốc kháng virus như lopinavir / ritonavir được chuyển hóa qua enzyme CYP3A trong gan. Khi bệnh
nhân dùng thuốc đồng thời, các tương tác thuốc tiềm ẩn cần được sàng lọc cẩn thận. Bảng 2 cho thấy sự
tương tác giữa thuốc kháng virus và thuốc thông thường cho các bệnh tiềm ẩn.
Bảng 2: Tương tác giữa thuốc kháng virus và thuốc thông thường
Tên thuốc

Phản ứng có thể xảy ra

Lopinavir / ritonavir

Khi kết hợp với các thuốc liên quan đến
chuyển hóa CYP3A (ví dụ: statin, thuốc
ức chế miễn dịch như tacrolimus,
voriconazole), nồng độ trong huyết tương
của thuốc kết hợp có thể tăng; dẫn đến
tăng lần lượt 153%, 5,9 lần, 13 lần ALIC
của
Rivaroxaban,
atrovastatin,
midazolam. Chú ý đến các triệu chứng
lâm sàng và áp dụng TDM.
Khi kết hợp với các thuốc liên quan đến
chuyển hóa CYP3A và / hoặc CYP2D6,
nồng độ trong huyết tương của các thuốc
dùng đồng thời có thể tăng. Xem
lopinavir / ritonavir.
Nó tương tác với các chất nền CYP3A4,
UGT1A9, chất ức chế, và các tác nhân
gây cảm ứng
1. Theophyllinum làm tăng khả
dụng sinh học của fapilavir.
2. Nó làm tăng khả dụng sinh học
của acetaminophen gấp 1,79 lần.
3. Sự kết hợp của nó với
pyrazinamide làm tăng nồng độ
axit uric huyết tương.
4. Sự kết hợp của nó với repaglinide
làm tăng mức độ repaglinide
trong huyết tương.
-

darunavir/ cobicistat

arbidol

fapilavir

Chloroquine
phosophate

Chống chỉ định trong kết hợp
thuốc
Sử dụng kết hợp với
amiodarone (rối loạn nhịp tim
gây tử vong), quetiapine (hôn
mê
nặng),
simvastati
(rhabdomyolysis) đều bị cấm.

Xem lopinavir / ritonavir

-

-

Cấm kết hợp với các loại thuốc
có thể dẫn đến khoảng Q-T kéo
dài
(như
moxifloxacin,
azithromycin,
amiodarone,
v.v.).

Lưu ý: "-": không có dữ liệu liên quan; TDM: giám sát điều trị bằng thuốc; ALIC: diện tích dưới đường cong;
LIGT1A9: uridine diphosphate glucosidase 1A9 .
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4. Tránh thiệt hại y tế trong phân khúc dân số đặc biệt
Các phân khúc đặc biệt bao gồm phụ nữ mang thai, bệnh nhân suy gan và thận, bệnh nhân được hỗ trợ thở
máy, bệnh nhân được điều trị chạy thận liên tục (CRRT) hoặc bệnh nhân đang có hỗ trợ lọc oxy máu qua
màng ngoài cơ thể (ECMO), v.v.
Các khía cạnh sau đây cần được lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc.
(1) Phụ nữ có thai
Có thể sử dụng viên nén Lopinavir / ritonavir. Favipiravir và chloroquine phosphate đều bị cấm.
(2) Bệnh nhân suy gan
Các loại thuốc được bài tiết không thay đổi qua thận được ưu tiên, chẳng hạn như penicillin và
cephalosporin, v.v.
(3) Bệnh nhân suy thận (bao gồm cả những người chạy thận nhân tạo)
Các thuốc được chuyển hóa qua gan hoặc bài tiết qua các kênh đôi gan-thận được ưu tiên, chẳng hạn như
linezolid, moxifloxacin, ceftriaxone, v.v.
(4) Bệnh nhân chạy thận liên tục (CRRT) trong 24 giờ
Đối với vancomycin, chế độ khuyến cáo là: nạp liều 1g và liều duy trì 0,5g, q12h. Đối với imipenem, liều
tối đa hàng ngày không được vượt quá 2g.
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XIV. Điều trị tâm lý cho bệnh nhân COVID-19
1. Căng thẳng tâm lý và triệu chứng của bệnh nhân COVID-19
Bệnh nhân COVID-19 được xác nhận thường có các triệu chứng như hối tiếc và oán giận, cô đơn và bất
lực, trầm cảm, lo lắng và ám ảnh, khó chịu và thiếu ngủ. Một số bệnh nhân có thể có các cơn hoảng loạn.
Đánh giá tâm lý tại các khu cách ly đã chứng minh rằng, khoảng 48% bệnh nhân COVID-19 được xác nhận
có biểu hiện căng thẳng tâm lý trong quá trình nhập viện sớm, hầu hết là từ phản ứng cảm xúc của họ với
căng thẳng. Tỷ lệ mê sảng cao trong số những bệnh nhân nguy kịch. Thậm chí còn có một báo cáo về viêm
não do SARS-CoV-2 gây ra dẫn đến các triệu chứng tâm lý như bất tỉnh và khó chịu.
2. Thiết lập một cơ chế chức năng để đánh giá và cảnh báo khủng hoảng tâm lý
Các trạng thái tinh thần của bệnh nhân (căng thẳng tâm lý cá nhân, tâm trạng, chất lượng giấc ngủ và áp
lực) nên được theo dõi mỗi tuần sau khi nhập viện và trước khi xuất viện. Các công cụ tự đánh giá bao gồm:
Câu hỏi tự báo cáo 20 (SRQ-20), Câu hỏi sức khỏe bệnh nhân 9 (PHQ-9) và Rối loạn lo âu tổng quát 7
(GAD-7). Các công cụ xếp hạng bao gồm: Thang đánh giá trầm cảm Hamilton (HAMD), thang đánh giá lo
âu Hamilton (HAMA), thang đo hội chứng tích cực và tiêu cực (PansS). Trong một môi trường đặc biệt
như các phòng cách ly, chúng tôi đề nghị bệnh nhân nên được hướng dẫn để hoàn thành bảng câu hỏi thông
qua điện thoại di động của họ. Các bác sĩ có thể phỏng vấn và thực hiện đánh giá thông qua thảo luận trực
tiếp hoặc trực tuyến.
3. Can thiệp và điều trị dựa trên bản đánh giá
3.1. Nguyên tắc can thiệp và điều trị
Đối với bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, can thiệp tâm lý được đề nghị. Phương pháp tự điều chỉnh tâm lý
bao gồm hướng dẫn thở thư giãn và tĩnh tâm. Đối với bệnh nhân từ trung bình đến nặng, can thiệp và điều
trị bằng cách kết hợp thuốc và tâm lý trị liệu. Thuốc chống trầm cảm mới, thuốc chống lo âu và thuốc
benzodiazepin có thể được kê toa để cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân. Các thuốc
chống loạn thần thế hệ thứ hai như olanzapine và quetiapine có thể được sử dụng để cải thiện các triệu
chứng loạn thần như ảo giác và hoang tưởng.
3.2. Khuyến cáo về thuốc điều trị tâm thần ở bệnh nhân cao tuổi
Các tình huống bệnh lý của bệnh nhân COVID-19 trung niên hoặc cao tuổi thường phức tạp do các bệnh lý
nền như tăng huyết áp và tiểu đường. Do đó, khi lựa chọn thuốc điều trị tâm thần, các tương tác thuốc và
tác dụng của chúng đối với hô hấp phải được xem xét đầy đủ. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng citalopram,
escitalopram, vv để cải thiện các triệu chứng trầm cảm và lo lắng; các thuốc benzodiazepin như estazolam,
alprazolam,... để cải thiện sự lo lắng và chất lượng giấc ngủ; olanzapine, quetiapine,... để cải thiện các triệu
chứng loạn thần.
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XV. Điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân COVID-19
Bệnh nhân nặng và nguy kịch phải chịu sự rối loạn chức năng ở mức độ khác nhau, đặc biệt là
suy hô hấp, rối loạn vận động và suy giảm nhận thức, trong cả khi cấp tính và giai đoạn phục hồi.
1. Điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân nặng và nguy kịch
Mục tiêu của can thiệp phục hồi chức năng sớm là giảm khó thở, giảm đau triệu chứng, giảm lo lắng và
trầm cảm và giảm tỷ lệ biến chứng. Quá trình can thiệp phục hồi chức năng sớm bao gồm: đánh giá phục
hồi chức năng - trị liệu - đánh giá lại.
1.1 Đánh giá phục hồi chức năng
Dựa trên đánh giá lâm sàng chung, đặc biệt là đánh giá chức năng, bao gồm hô hấp, tình trạng tim, vận
động và AOL nên được chú trọng. Tập trung vào hô hấp, đánh giá phục hồi chức năng, bao gồm đánh giá
hoạt động của lồng ngực, biên độ hoạt động cơ hoành, mô hình hô hấp và tần số, vv
1.2 Trị liệu phục hồi chức năng
Trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng hoặc nguy kịch, chủ yếu bao gồm
quản lý vị trí, tập thở và vật lý trị liệu.
(1) Quản lý vị trí. Thay đổi tư thế có thể làm giảm ảnh hưởng của đờm lên đường hô hấp, đặc biệt quan
trọng để cải thiện V/Q * (Người dịch: *tỷ lệ V / Q có thể được định nghĩa là tỷ lệ của lượng không khí đạt
tới phế nang mỗi phút so với lượng máu đến phế nang mỗi phút) của bệnh nhân. Người bệnh phải học cách
tự nghiêng mình vào một vị trí cho phép trọng lực hỗ trợ thoát dịch bài tiết từ thùy phổi hoặc các phần của
phổi. Đối với bệnh nhân sử dụng thuốc an thần và có vấn đề về rối loạn ý thức, có thể áp dụng giường đứng
hoặc nâng đầu giường (30 ° -45 ° -60 °) nếu tình trạng của bệnh nhân cho phép. Đứng là vị trí cơ thể tốt
nhất để thở trong trạng thái thư giãn, có thể làm tăng hiệu quả hô hấp của bệnh nhân và duy trì thể tích phổi.
Miễn là bệnh nhân cảm thấy tốt, để bệnh nhân ở tư thế đứng và tăng dần thời gian đứng.
(2) Bài tập hô hấp. Tập thể dục hoàn toàn có thể mở rộng phổi, giúp bài tiết từ phế nang phổi và đường thở
ra vào đường thở lớn để đờm không tích lũy ở đáy phổi. Nó làm tăng dung tích sống và tăng cường chức
năng phổi. Thở chậm và thở mở rộng lồng ngực kết hợp với mở rộng vai là hai kỹ thuật chính của các bài
tập hô hấp.
- Hít thở chậm: trong khi hít vào, bệnh nhân nên cố gắng hết sức để di chuyển cơ hoành một cách tích cực.
Hơi thở nên càng sâu và càng chậm càng tốt để tránh giảm hiệu quả hô hấp do thở nông và nhanh. So sánh
với thở ngực, loại thở này cần ít sức mạnh cơ bắp hơn nhưng có thể tích khí lưu thông tốt hơn, thể tích và
giá trị V/Q lớn hơn, có thể được sử dụng để điều chỉnh nhịp thở khi bị hụt hơi.
- Thở giãn lồng ngực kết hợp với mở rộng vai: Tăng sự thông thoáng của phổi. Khi hít một hơi thật sâu,
người ta sẽ mở rộng lồng ngực và vai khi hít vào; và di chuyển trở lại ngực và vai khi thở ra. Bởi vì yếu tố
bệnh lý đặc biệt của viêm phổi do virus, nên tránh ngừng thở trong một thời gian dài để không làm tăng
gánh nặng của chức năng hô hấp, và tim, cũng như tiêu thụ oxy. Trong khi đó, tránh di chuyển quá nhanh.
Điều chỉnh nhịp thở ở mức 12-15 lần / phút.
(3) Chu kỳ hoạt động của kỹ thuật thở. Nó có hiệu quả có thể loại bỏ bài tiết phế quản và cải thiện chức
năng phổi mà không làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu oxy và tắc nghẽn luồng khí. Nó bao gồm ba giai
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đoạn (kiểm soát hơi thở, mở rộng lồng ngực và thở ra). Hình thành một chu kỳ thở như thế nào nên được
xây dựng tùy theo thể trạng của bệnh nhân.
(4) Huấn luyện áp lực thở tích cực. Các kẽ phổi của bệnh nhân COVID-19 đã bị hư hỏng nặng. Trong thông
gió cơ học, cần áp suất thấp và thể tích khí lưu thông thấp để tránh làm ảnh hưởng đến kẽ phổi. Do đó, sau
khi loại bỏ thông khí cơ học, huấn luyện áp lực thở tích cực có thể được sử dụng để giúp chuyển bài tiết từ
các phân đoạn phổi khối lượng thấp đến phân khúc khối lượng lớn, làm giảm khó khăn của việc mở rộng.
Hô hấp với áp lực tích cực có thể tạo ra thông qua rung động luồng không khí, làm rung động đường thở
đạt được sự hỗ trợ cho đường thở. Các chất bài tiết sau đó có thể được loại bỏ nhờ luồng khí chuyển động
tốc độ cao vận chuyển chất bài tiết.
(5) Vật lý trị liệu, bao bao gồm sóng siêu ngắn, bộ dao động, màng ngoài máy tạo nhịp tim, kích thích cơ
điện, vv
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XVI. Ghép phổi ở bệnh nhân mắc COVID-19
Ghép phổi là một phương pháp điều trị hiệu quả cho các bệnh phổi mãn tính giai đoạn cuối. Tuy nhiên,
hiếm có báo cáo về ca ghép phổi được thực hiện trong điều trị cấp tính bệnh phổi truyền nhiễm. Dựa trên
thực hành lâm sàng và kết quả hiện tại, FAHZU đã tóm tắt chương này như một tài liệu tham khảo cho
nhân viên y tế. Nói chung, theo các nguyên tắc thử nghiệm, làm cách tốt nhất để cứu sống, có chọn lọc và
bảo vệ cao, nếu tổn thương phổi không được cải thiện đáng kể sau khi điều trị y tế đầy đủ và hợp lý, và
bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, ghép phổi có thể được cân nhắc đến cùng với những đánh giá
khác.
1. Đánh giá trước ghép
(1) Tuổi: Khuyến cáo người nhận ghép không quá 70 tuổi. Bệnh nhân trên 70 tuổi cần được đánh giá cẩn
thận chức năng của các cơ quan khác và khả năng phục hồi hậu phẫu.
(2) Diễn biến của bệnh: Không có mối tương quan trực tiếp giữa thời gian diễn biến của bệnh với mức độ
nghiêm trọng của bệnh. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân có thời gian mắc bệnh ngắn (dưới 4 - 6 tuần), cần xét
nghiệm y tế tổng thể để đánh giá xem liệu có đủ được thuốc, máy trợ thở và hỗ trợ ECMO không.
(3) Tình trạng hoạt động của phổi: Dựa trên các thông số được thu thập từ CT phổi, máy thở,
và ECMO, cần đánh giá xem có bất kỳ cơ hội phục hồi nào không.
(4) Đánh giá chức năng của các cơ quan chính khác: a. Đánh giá tình trạng tỉnh táo của bệnh nhân trong
điều kiện nguy kịch khi sử dụng CT scan não và điện não đồ là rất quan trọng, vì hầu hết trong số họ đã
được gây mê một thời gian dài; b. Rất khuyến khích xét nghiệm tim, bao gồm điện tâm đồ và siêu âm tim
tập trung vào vùng bên phải của tim, áp lực động mạch phổi và chức năng tim trái; c. Nồng độ creatinine
và bilirubin trong huyết thanh cũng cần phải theo dõi; Đối với bệnh nhân suy gan và suy thận, họ không
nên được tiến hành ghép phổi cho đến khi các chức năng của gan và thận được phục hồi.
(5) Xét nghiệm axit nucleic của COVID-19: Bệnh nhân nên được xét nghiệm âm tính ít nhất
hai xét nghiệm axit nucleic liên tiếp trong khoảng thời gian dài hơn 24 giờ. Do có gia tăng sự cố kết quả
xét nghiệm COVID-19 từ âm tính trở lại sang dương tính sau điều trị, nên đã có khuyến nghị sửa đổi tiêu
chuẩn thành ba lần thử liên tiếp các kết quả. Lý tưởng nhất, kết quả âm tính nên được quan sát trong tất cả
các mẫu chất lỏng cơ thể, bao gồm máu, đờm, vòm họng, dịch phế quản phế nang, nước tiểu và phân. Tuy
nhiên cân nhắc khó khăn trong quá trình thao tác, ít nhất phải có việc kiểm tra đờm và dich phế quản phế
nang cần có kết quả âm tính.
(6) Đánh giá tình trạng nhiễm trùng: Với việc điều trị nội trú kéo dài, một số Bệnh nhân COVID-19 có thể
bị nhiễm nhiều vi khuẩn, và do đó, khuyến nghị cần có một đánh giá y tế đầy đủ để xem xét tình hình kiểm
soát viêm nhiễm, đặc biệt là đối với nhiễm khuẩn kháng kháng sinh. Hơn nữa, cần có kế hoạch điều trị
kháng khuẩn để ước tính nguy cơ nhiễm trùng sau điều trị.
(7) Quy trình đánh giá y tế trước phẫu thuật để ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19: kế hoạch điều trị do
nhóm ICU đề xuất -> thảo luận đa ngành -> đánh giá y tế toàn diện -> phân tích và điều trị chống chỉ định
tương đối -> tiền phẫu thuật trước khi ghép phổi.
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2. Chống chỉ định
Vui lòng tham khảo Đồng thuận ISHLT 2014: Tài liệu đồng thuận cho việc lựa chọn đối tượng ghép phổi
do Hiệp hội Cấy ghép Tim và Phổi Quốc tế (cập nhật năm 2014).

XVII. Tiêu chuẩn xuất viện và kế hoạch theo dõi cho bệnh nhân COVID-19
1. Tiêu chuẩn xuất viện
(1) Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường trong ít nhất 3 ngày (nhiệt độ phải thấp hơn 37,5 ° C);
(2) Các triệu chứng hô hấp được cải thiện đáng kể;
(3) Axit nucleic được xét nghiệm âm tính với mầm bệnh đường hô hấp hai lần liên tiếp (lấy mẫu
khoảng cách hơn 24 giờ); xét nghiệm axit nucleic của mẫu phân được thực hiện cùng một lúc
nếu có thể;
(4) Hình ảnh phổi cho thấy sự cải thiện rõ rệt ở các tổn thương;
(5) Không có bệnh lý hoặc biến chứng cần nhập viện;
(6) SpO2> 93% mà không cần thở oxy hỗ trợ;
(7) Xuất viện phải được đội ngũ y tế đa ngành phê duyệt.
2. Thuốc sau khi xuất viện
Nói chung, thuốc kháng vi-rút là không cần thiết sau khi xuất viện. Có thể áp dụng điều trị triệu chứng nếu
bệnh nhân bị ho nhẹ, kém ăn, lưỡi dày, v.v. Thuốc kháng vi-rút có thể được sử dụng sau khi xuất viện cho
bệnh nhân có nhiều tổn thương phổi trong 3 ngày đầu sau khi axit nucleic của họ được xét nghiệm âm tính.
3. Cách ly tại nhà
Bệnh nhân phải tiếp tục cách ly hai tuần sau khi xuất viện. Khuyến nghị điều kiện nhà cho cách ly là:
1. Khu vực sinh hoạt độc lập với thông gió và khử trùng thường xuyên;
2. Tránh tiếp xúc với trẻ sơ sinh, người già và người có chức năng miễn dịch yếu tại nhà
3. Bệnh nhân và người nhà phải đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên;
4. Nhiệt độ cơ thể được lấy hai lần một ngày (vào buổi sáng và buổi tối) và cần chú ý theo dõi bất kỳ thay
đổi nào về tình trạng của bệnh nhân.

4. Theo dõi
Nên bố trí một bác sĩ chuyên khoa theo dõi mỗi bệnh nhân xuất viện. Cuộc gọi theo dõi đầu tiên nên được
thực hiện trong vòng 48 giờ từ khi xuất viện. Đối với bệnh nhân ngoại trú việc tái xét định kỳ sẽ được tiến
hành sau 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng sau khi xuất viện. Thăm khám bao gồm xem xét chức năng gan và thận,
xét nghiệm máu, xét nghiệm axit nucleic của đờm và mẫu phân, và xét nghiệm chức năng phổi hoặc CT
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scan phổi nên được cân nhắc tùy theo tình trạng của bệnh nhân. Các cuộc gọi điện thoại tiếp theo nên được
thực hiện 3 và 6 tháng sau khi xuất viện.
5. Quản lý bệnh nhân được xét nghiệm dương tính trở lại sau khi xuất viện
Tiêu chuẩn xuất viện nghiêm ngặt đã được thực hiện trong bệnh viện của chúng tôi. Không có trường hợp
bệnh nhân đã xuất viện từ bệnh viện của chúng tôi có mẫu đờm và phân được xét nghiệm dương tính trở
lại lần nữa trong theo dõi của chúng tôi. Tuy nhiên, có một số trường hợp báo cáo rằng bệnh nhân là có xét
nghiệm dương tính trở lại sau khi được xuất viện dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn (kết quả âm
tính từ ít nhất 2 mẫu bệnh phẩm họng liên tiếp được thu thập lại trong khoảng thời gian 24 giờ; Nhiệt độ cơ
thể vẫn bình thường trong 3 ngày, triệu chứng được cải thiện đáng kể; hấp thụ rõ ràng của viêm trên hình
ảnh phổi). Đây chủ yếu do lỗi thu thập mẫu và kết quả xét nghiệm âm tính giả. Đối với những bệnh nhân
này, khuyến nghị các chiến lược sau:
(1) Cách ly theo tiêu chuẩn cho bệnh nhân C0VID-19.
(2) Tiếp tục điều trị bằng thuốc kháng vi-rút đã được chứng minh là có hiệu quả trong thời gian nhập viện
từ trước.
(3) Chỉ xuất viện khi cải thiện được quan sát trên hình ảnh phổi và đờm và phân được xét nghiệm âm tính
trong 3 lần liên tiếp (với khoảng thời gian 24 giờ).
(4) Cách ly tại nhà và tái khám sau khi xuất viện theo yêu cầu nêu trên.
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PHẦN BA – ĐIỀU DƯỠNG
I. Chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân sử dụng liệu pháp thở ôxy dòng cao
(HFNC)
1. Đánh giá
Cung cấp thông tin chi tiết về liệu pháp thở oxy dòng cao HFNC trước khi thực hiện để thuyết phục bệnh
nhân hợp tác. Sử dụng thuốc an thần liều thấp và giám sát chặt chẽ nếu cần thiết. Chọn ống thông mũi vừa
với đường kính khoang mũi bệnh nhân. Điều chỉnh độ chặt của dây đeo và lót miếng bảo vệ ngăn chấn
thương áp suất trên mặt do các thiết bị y tế. Duy trì mực nước trong khoang tạo ẩm. Chuẩn độ tốc độ dòng
chảy, nồng độ mol/ thể tích khí oxy (FiO2), và nhiệt độ nước dựa trên nhu cầu hô hấp và khả năng chịu
đựng của bệnh nhân.
2. Giám sát
Báo bác sĩ phụ trách khi quyết thay thế thở ôxy dòng cao HFNC bằng thở máy nếu có bất kì trường hợp
nào sau đây xảy ra: mất ổn định huyết động, suy hô hấp khiến các cơ phụ co thắt rõ rệt, thiếu ôxy mặc dù
sử dụng liệu pháp ôxy, suy giảm ý thức, nhịp hô hấp liên tục > 40 mỗi phút thở, lượng đờm tiết ra nhiều.
3. Xử lý các chất bài tiết
Nước dãi, nước mũi, đờm của bệnh nhân cần được lau bằng giấy lụa rồi bỏ vào thùng/ hộp kín chứa chất
khử trùng thành phần (2500 mg/L) clo. Ngoài ra, dịch tiết có thể được loại bỏ bằng dụng cụ lấy dịch khoang
miệng hoặc ống hút và được xử lý trong máy hút dịch cùng chất khử trùng chứa (2500 mg/L) clo.
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II. Chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân thở máy
1. Thủ tục đặt nội khí quản
Số lượng nhân viên y tế nên được giới hạn ở mức tối thiểu để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Đeo mặt nạ
làm sạch không khí để bảo hộ cá nhân. Trước khi đặt nội khí quản, theo dõi hiệu quả của thuốc giảm đau
và thuốc an thần, và sử dụng thuốc giãn cơ nếu cần thiết. Giám sát chặt chẽ các phản ứng huyết động trong
đặt nội khí quản. Giảm sự di chuyển của nhân viên trong phòng bệnh, thanh lọc và khử trùng phòng bệnh
bằng công nghệ lọc không khí plasma liên tục trong 30 phút sau khi hoàn thành đặt nội khí quản.
2. Giảm đau, an thần và Kiểm soát cơn mê
Xác định mục tiêu kiểm soát cơn đau mỗi ngày. Đánh giá mức độ đau sau mỗi 4 giờ (Công cụ quan sát mức
độ đau, CPOT), đo mức độ an thần sau mỗi 2 giờ (RASS/8I55). Chuẩn độ tốc độ truyền thuốc giảm đau và
thuốc an thần để kiểm soát cơn đau. Đối với các thủ tục đau đớn đã biết, giảm đau trước khi tiến hành làm
thủ tục.
Thực hiện đánh giá mức độ mê sảng CAM-ICU trong mọi ca trực để đảm bảo chẩn đoán sớm bệnh nhân
COVID-19. Áp dụng nhiều cách để ngăn bệnh nhân mê sảng, bao gồm giảm đau, an thần, giao tiếp với
bệnh nhân, đảm bảo bệnh nhân ngủ ngon giấc và vận động trở lại sớm.
3. Phòng ngừa viêm phổi do máy thở (VAP)
Các cách làm giảm VAP, bao gồm rửa tay; chỉnh độ nghiêng giường bệnh góc 30-45° nếu bệnh nhân không
phản đối; chăm sóc răng miệng sau 4 đến 6 giờ bằng dụng cụ lấy dịch khoang miệng dùng một lần; duy trì
áp lực trong ống nội khí quản (ETT) ở mức 0-35 cmH,O sau mỗi 4 giờ; hỗ trợ dinh dưỡng qua đường ruột
và theo dõi thể tích dư trong dạ dày sau mỗi 4 giờ; đánh giá hàng ngày để gỡ máy thở; sử dụng các ống khí
quản có thể vệ sinh và các ống 10 ml dưới thanh môn để hút dịch sau từ 1 đến 2 giờ, điều chỉnh tần số hút
theo lượng dịch tiết thực tế. Loại bỏ các chất đọng lại dưới thanh môn: ống chứa dịch tiết thanh môn ngay
lập tức được dùng để hút một lượng chất khử trùng phù hợp chứa (2500 mg/L) clo, sau đó đậy nắp ống và
bỏ ống vào thùng chứa.
4. Hút đờm
(1) Sử dụng các công cụ hút đờm kín, bao gồm ống hút kín và túi thu gom kín dùng một lần để giảm sự
hình thành giọt sương và giọt bắn.
(2) Thu gom các mẫu đờm: sử dụng ống hút kín và túi thu gom phù hợp để giảm tiếp xúc với các giọt bắn.
5. Xử lý ngưng tụ trong máy thở
Sử dụng ống thông khí dùng một lần với dây hai vòng đốt nóng và máy tạo ẩm tự động để giảm hình thành
ngưng tụ. Hai y tá nên làm cùng để nhanh chóng đổ chất ngưng tụ vào bình có nắp kín và chứa chất khử
trùng chứa (2500 mg/L) clo. Các bình chứa sau đó được bỏ trực tiếp vào máy rửa có chức năng đun nóng
nước lên đến 90 °C để làm sạch và khử trùng tự động.
6. Chăm sóc điều dưỡng cho thở máy ở tư thế nằm sấp (PPV)
Trước khi thay đổi vị trí, đảm bảo vị trí của ống và kiểm tra tất cả các khớp nối để giảm nguy cơ ngắt kết
nối. Thay đổi tư thế bệnh nhân sau mỗi 2 giờ.
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III. Quản lý và theo dõi hàng ngày ECMO (Phương pháp oxy hóa qua màng
ngoài cơ thể)
1. Thiết bị ECMO nên được sử dụng bởi bác sĩ chuyên về ECMO và các mục cần được kiểm tra và
ghi lại mỗi giờ như sau: tốc độ dòng chảy/ tốc độ quay; lưu lượng máu; lưu lượng oxy; nồng độ oxy; bộ
điều khiển nhiệt độ chảy đều; nhiệt độ thiết lập và nhiệt độ thực tế; ngăn ngừa các cục máu đông trong
mạch; không có áp lực đối với ống thông và ống mạch không bị xoắn, hoặc ống ECMO không "rung"; màu
nước tiểu của bệnh nhân đặc biệt là nước tiểu màu đỏ hoặc nâu sẫm, áp lực màng trước và sau theo yêu cầu
của bác sĩ.
2. Trong mỗi ca trực cần theo dõi và ghi lại các mục sau đây: kiểm tra độ sâu và độ cố định của ống
thông để đảm bảo các mạch ECMO chắc chắn, mực nước trong bộ điều khiển nhiệt độ, nguồn điện máy và
kết nối oxy, chảy máu và sưng ở vị trí ống thông; đo đường kính ống chân và quan sát chi dưới bên đặt ống
có bị sưng hay không; quan sát chi dưới các điểm như xung động mạch, nhiệt độ da, màu sắc, vv.
3. Theo dõi hàng ngày: Phân tích khí máu màng sau.
4. Chống đông máu: Mục đích cơ bản của quản lý chống đông máu ECMO là đạt hiệu quả chống đông
máu vừa phải, đảm bảo một số hoạt động đông máu nhất định và tránh kích hoạt quá mức quá trình đông
máu. Việc này giúp duy trì sự cân bằng giữa kháng đông máu, đông máu và tiêu sợi huyết. Bệnh nhân nên
được tiêm heparin natri (25-50 IU/kg) tại thời điểm đặt nội khí quản và duy trì bằng heparin natri (7.5-20
IU/kg/h) suốt thời gian thực hiện ECMO. Liều lượng heparin natri nên được điều chỉnh theo kết quả APTT
hiển thị trong vòng 40-60 giây. Trong thời gian chống đông máu, số lượng các vết thủng trên da cần được
giảm thiểu tối đa. Thực hiện quá trình nhẹ nhàng. Tình trạng chảy máu cần được quan sát cẩn thận.
5. Thực hiện phương pháp "thông khí phổi siêu bảo vệ" để tránh hoặc giảm sự xuất hiện của chấn thương
phổi liên quan đến máy thở. Thể tích khí lưu thông ban đầu là < 6 ml/kg và giữ được cường độ của hơi thở
tự nhiên (số lần thở phải từ 10-20 lần/phút).
6. Theo dõi sát sao các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, duy trì MAP trong khoảng 60-65 mmHg, CVP <
8 mmHg, 5pO2 > 90%, và theo dõi lượng nước tiểu và chất điện giải.
7. Truyền qua màng sau, tránh truyền chất béo nhũ tương và propofol.
8. Dựa vào hồ sơ theo dõi để đánh giá chức năng oxy ECMO trong mỗi ca trực.
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IV. Chăm sóc điều dưỡng ALSS (Hệ thống hỗ trợ gan nhân tạo)
Chăm sóc điều dưỡng ALSS chủ yếu được chia thành hai giai đoạn khác nhau: chăm sóc trong thời gian trị
liệu và chăm sóc gián đoạn. Nhân viên điều dưỡng nên theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhân, chuẩn
hóa các quy trình vận hành, tập trung vào các điểm mấu chốt và xử lý các biến chứng kịp thời để điều trị
ALSS thành công.
1. Chăm sóc điều dưỡng trong thời gian trị liệu
Đây là chăm sóc điều dưỡng trong từng giai đoạn điều trị ALSS. Quá trình vận hành có thể được tóm lược
như sau: bác sĩ thực hiện tự chuẩn bị, đánh giá tình trạng bệnh nhân, lắp đặt hệ thống máy, xả trước, vận
hành hệ thống máy, điều chỉnh tham số, tháo dỡ hệ thống và theo dõi tình trạng sức khỏe. Sau đây là những
điểm quan trọng trong việc chăm sóc điều dưỡng ở mỗi giai đoạn:
(1) Bác sĩ thực hiện tự chuẩn bị
Tuân thủ đầy đủ các phương pháp bảo vệ mức độ III hoặc hơn.
(2) Đánh giá tình trạng bệnh nhân
Đánh giá tình trạng cơ bản của bệnh nhân, đặc biệt là tiền sử dị ứng, đường huyết, chức năng đông máu,
điều trị bằng oxy, an thần (đối với bệnh nhân còn tỉnh táo, cần chú ý đến trạng thái tâm lý) và tình trạng
chức năng ống thông.
(3) Lắp đặt hệ thống và xả trước
Sử dụng vật tư y tế với quản lý vòng khép kín để tránh tiếp xúc với máu và dịch cơ thể của bệnh nhân. Các
dụng cụ, đường ống và các vật tư y tế khác cần được lựa chọn theo kế hoạch điều trị đã đề ra. Tất cả các
chức năng cơ bản và đặc tính của các loại vật tư y tế cần được thuần thục.
(4) Vận hành hệ thống
Tốc độ lấy máu khuyến cáo ban đầu là ≤ 35 ml/phút để tránh huyết áp thấp do tốc độ cao. Các dấu hiệu sự
sống cũng cần được theo dõi.
(5) Điều chỉnh tham số
Khi tuần hoàn ngoại bào của bệnh nhân ổn định, tất cả các thông số điều trị và thông số báo động nên được
điều chỉnh theo chế độ điều trị. Trong giai đoạn đầu, thuốc chống đông máu nên được dùng vừa đủ và sau
đó được điều chỉnh trong suốt thời gian điều trị dựa theo các áp lực điều trị khác nhau.
(6) Tháo dỡ hệ thống
Áp dụng “phương pháp phục hồi kết hợp trọng lực lỏng"; tốc độ phục hồi ≤ 35 ml/phút; sau khi tháo dỡ
máy, chất thải y tế đọng lại cần được xử lý theo yêu cầu kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm SARS-COV2; phòng điều trị và dụng cụ phải được làm sạch và khử trùng.
(7) Theo dõi tình trạng sức khỏe
Theo dõi sát các dấu hiệu sự sống của bệnh nhân, thuốc và các thông số điều trị ALSS cũng như ghi chú
các tình trạng bất thường.
2. Chăm sóc ngắt quãng
(1) Quan sát và điều trị các biến chứng chậm:
Phản ứng do dị ứng, hội chứng mất cân bằng, vv;
(2) Chăm sóc đặt nội khí quản ALSS:
Nhân viên trong mỗi ca trực phải theo dõi tình trạng của bệnh nhân và lập hồ sơ; phòng ngừa huyết khối
trong ống thông; thực hiện vận hành liên tục của ống thông cứ sau 48 giờ;
(3) Chăm sóc đặt nội khí quản và rút ống ALSS:
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Trước khi thực hiện rút ống cần thực hiện siêu âm mạch máu. Sau khi rút ống, chi dưới bên đặt nội khí
quản của bệnh nhân nên được cố định trong 6 giờ và bệnh nhân nên nằm nghỉ trong 24 giờ. Sau khi rút ống,
cần quan sát bề mặt vết thương.
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V. Chăm sóc điều trị thay thế thận liên tục (CRRT)
1. Chuẩn bị trước khi thực hiện CRRT
Chuẩn bị cho bệnh nhân: xác định mạch máu dễ thực hiện. Nhìn chung, khi thực hiện CRRT, ống thông
tĩnh mạch trung ương được đặt, và ưu tiên các tĩnh mạch bên trong. Thiết bị CRRT có thể được tích hợp
vào mạch ECMO nếu cả hai được thực hiện cùng một lúc. Chuẩn bị thiết bị, vật tư y tế và thuốc siêu lọc
trước khi thực hiện CRRT.
2. Chăm sóc trong điều trị
(1) Chăm sóc mạch máu:
Thực hiện chăm sóc ống sau mỗi 24 giờ cho bệnh nhân đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm để khắc phục
đường dẫn để tránh biến dạng và chèn ép. Khi CRRT được tích hợp vào điều trị ECMO, trình tự ống và độ
kín của kết nối ống cần được hai y tá xác nhận. Dòng chảy ra và dòng chảy vào của CRRT được khuyến
nghị nối kết phía sau máy tạo oxy.
(2) Theo dõi chặt chẽ ý thức và các dấu hiệu sự sống của bệnh nhân; tính toán chính xác lượng chất lỏng
chảy ra và chảy vào. Theo dõi sát sao đông máu trong mạch bắc cầu tim phổi, ứng phó với bất kỳ báo động
nào và đảm bảo máy hoạt động tốt. Đánh giá sự cân bằng chất điện giải và acid-bazơ môi trường bên trong
thông qua giải tích khí máu sau mỗi 4 giờ. Chất lỏng thay thế phải mới và dán nhãn rõ ràng trong điều kiện
vô trùng nghiêm ngặt.
3. Chăm sóc hậu phẫu
(1) Theo dõi các chỉ số về máu, chức năng gan thận và chức năng đông máu.
(2) Lau máy CRRT cứ sau 24 giờ nếu sử dụng máy để điều trị liên tục. Vật tư y tế và chất thải y tế cần được
xử lý theo yêu cầu của bệnh viện để tránh nhiễm trùng bệnh viện.
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VI. Chăm sóc tổng quát
1. Giám sát
Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân cần được giám sát liên tục, đặc biệt là những thay đổi về ý thức, nhịp
thở và độ bão hòa oxy. Quan sát các triệu chứng như ho, khạc đờm, đau thắt ngực, khó thở, tím tái. Theo
dõi sát sao khí máu động mạch. Kịp thời phát hiện bất kỳ sự suy giảm nào để điều chỉnh các phương pháp
điều trị oxy hoặc thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Chú ý đến tổn thương phổi liên quan đến máy
thở (VALi) khi chịu áp lực dương cuối thì thở ra cao (PEEP) và áp lực hỗ trợ cao. Giám sát chặt chẽ những
thay đổi trong áp lực đường thở, thể tích khí lưu thông và nhịp hô hấp.
2. Ngăn ngừa tắc nghẽn đường thờ
(1) Theo dõi u dịch dạ dày: liên tục thực hiện cho ăn sau phẫu thuật bằng cách bơm dinh dưỡng để giảm
trào ngược dạ dày thực quản. Đánh giá nhu động dạ dày và u dịch dạ dày bằng siêu âm nếu có thể. Bệnh
nhân có thể tích dạ dày trống bình thường được khuyến cáo không nên kiểm tra thường xuyên;
(2) Đánh giá u dịch dạ dày cứ sau 4 giờ. Truyền dinh dưỡng trở lại nếu thể tích còn lại của dạ dày < 100
ml; nếu không, báo cáo cho bác sĩ có mặt;
(3) Phòng ngừa tắc nghẽn đường thở trong quá trình vận chuyển bệnh nhân: trước khi vận chuyển, ngừng
cho ăn qua mũi, hút dịch cặn dạ dày và nối ống thông dạ dày với túi áp lực âm. Trong quá trình vận chuyển,
nâng đầu của bệnh nhân lên một góc 30 °;
(4) Phòng ngừa tắc nghẽn đường thở khi tiến hành HFNC: cứ sau 4 giờ kiểm tra máy tạo ẩm một lần để
tránh độ ẩm quá cao hoặc quá thấp. Kịp thời loại bỏ nước tích tụ trong ống để ngăn ngừa ho và tắc nghữn
đường thở do các chất vô tình ngưng tụ trong đường thở. Giữ vị trí của ống thông mũi cao hơn so với máy
và ống. Kịp thời loại bỏ sự ngưng tụ trong hệ thống.
3
Thực hiện các phương pháp để ngăn ngừa nhiễm trùng máu và nhiễm trùng đường tiết niệu liên quan đến
ống thông.
4
Ngăn ngừa chấn thương da do áp lực, bao gồm các chấn thương do áp lực thiết bị, viêm da kích ứng không
kiểm soát và tổn thương da do các chất dính dùng trong y tế. Xác định bệnh nhân có nguy cơ cao theo
Thang đánh giá rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
5
Đánh giá tất cả bệnh nhân khi nhập viện và khi tình trạng của họ theo Thang đánh giá rủi ro Thuyên tắc
huyết khối tĩnh mạch VTE nhằm xác định những người có nguy cơ cao và thực hiện các biện pháp phòng
ngừa. Theo dõi chức năng đông máu, mức D-dimer và các biểu hiện lâm sàng VTE.
6
Hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân sức khỏe yếu, khó thở hoặc có chỉ số oxy hóa biến động rõ ràng. Tăng
cường theo dõi chỉ số oxy hóa của bệnh nhân trong bữa ăn. Cung cấp dinh dưỡng qua đường ruột cho bệnh
nhân không thể ăn bằng miệng. Trong mỗi ca trực, điều chỉnh tỷ lệ và lượng chất dinh dưỡng dựa trên khả
năng chịu đựng của đường ruột.
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PHỤ LỤC
I. Ví dụ về tư vấn y tế cho bệnh nhân mắc COVID-19
1. Tư vấn y tế trường hợp mắc COVID-19 nhẹ
1.1 Thông thường
• Cách ly, theo dõi bão hòa oxy trong máu, liệu pháp ôxy sử dụng ống thông mũi
1.2. Kiểm tra
• Phát hiện RNA của COVID-19 (ba vị trí) (đờm) mỗi ngày một lần
• Phát hiện RNA của COVID-19 (ba vị trí) (phân) mỗi ngày một lần
• Thành phần máu, hồ sơ sinh hóa, thành phần nước tiểu, phân+ OB, chức năng đông máu
+ D-dimer, phân tích khí máu + axit lactic, ASO + RF + CPR + CCP, ESR, PCT, nhóm máu ABO+ RH,
chức năng tuyến giáp, men tim + xét nghiệm định lượng huyết thanh troponin, phân tích thành phần bốn
loại kể trên, xét nghiệm vi rút đường hô hấp, cytokines, kiểm tra G/GM, men chuyển angiotensin
• Siêu âm gan, túi mật, tuyến tụy và lá lách, siêu âm tim và chụp CT phổi
1.3 Thuốc
• Viên arbidol 200 mg, uống 3 lần/ 1 ngày
• Lopinavir/ritonavir 2 viên, uống cách nhau 12 giờ
• Xịt interferon 1, xịt 3 lần/ 1 ngày
2. Tư vấn y tế trường hợp mắc COVID-19 trung bình
2.1 Thông thường
• Cách ly, theo dõi bão hòa oxy trong máu, liệu pháp ôxy sử dụng ống thông mũi
2.2 Kiểm tra
• Phát hiện RNA của COVID-19 (ba vị trí) (đờm) mỗi ngày một lần
• Phát hiện RNA của COVID-19 (ba vị trí) (phân) mỗi ngày một lần
• Thành phần máu, hồ sơ sinh hóa, thành phần nước tiểu, phân+ OB, chức năng đông máu
+ D-dimer, phân tích khí máu + axit lactic, ASO + RF + CPR + CCP, ESR, PCT, nhóm máu ABO+ RH,
chức năng tuyến giáp, men tim + xét nghiệm định lượng huyết thanh troponin, phân tích thành phần bốn
loại kể trên, xét nghiệm vi rút đường hô hấp, cytokines, kiểm tra G/GM, men chuyển angiotensin
• Siêu âm gan, túi mật, tuyến tụy và lá lách, siêu âm tim và chụp CT phổi
2.3 Thuốc
• Viên arbidol 200 mg, uống 3 lần/ 1 ngày
• Lopinavir/ritonavir 2 viên, uống cách nhau 12 giờ
• Xịt interferon 1, xịt 3 lần/ ngày
• NS 100 ml + Ambroxol 30mg ivgtt 2 lần/ 1 ngày
3. Tư vấn y tế trường hợp mắc COVID-19 nghiêm trọng
3.1 Thông thường
• Cách ly, theo dõi bão hòa oxy trong máu, liệu pháp ôxy sử dụng ống thông mũi
3.2 Kiểm tra
• Phát hiện RNA của COVID-19 (ba vị trí) (đờm) mỗi ngày một lần
• Phát hiện RNA của COVID-19 (ba vị trí) (phân) mỗi ngày một lần
• Thành phần máu, hồ sơ sinh hóa, thành phần nước tiểu, phân+ OB, chức năng đông máu
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+ D-dimer, phân tích khí máu + axit lactic, ASO + RF + CPR + CCP, ESR, PCT, nhóm máu ABO+ RH,
chức năng tuyến giáp, men tim + xét nghiệm định lượng huyết thanh troponin, phân tích thành phần bốn
loại kể trên, xét nghiệm vi rút đường hô hấp, cytokines, kiểm tra G/GM, men chuyển angiotensin
• Siêu âm gan, túi mật, tuyến tụy và lá lách, siêu âm tim và chụp CT phổi
3.3 Thuốc
• Viên arbidol 200 mg, uống 3 lần/ 1 ngày
• Lopinavir/ritonavir 2 viên, uống cách nhau 12 giờ
• Xịt interferon 1, xịt 3 lần/ ngày
• NS 100 ml + Ambroxol 40mg ivgtt 1 lần/ 1 ngày
• NS 1 oo ml + pantoprazole 40 mg ivgtt 1 lần/ 1 ngày
• Caltrate 1 viên, uống 1 lần/ 1 ngày
• lmmunoglobulin 20 g ivgtt, uống 1 lần/ 1 ngày
• NS 100 ml + Ambroxol 30 mg ivgtt 1 lần/ 1 ngày
4. Tư vấn y tế trường hợp mắc COVID-19 nguy kịch
4.1 Thông thường
• Cách ly, theo dõi bão hòa oxy trong máu, liệu pháp ôxy sử dụng ống thông mũi
4.2 Kiểm tra
• Phát hiện RNA của COVID-19 (ba vị trí) (đờm) mỗi ngày một lần
• Phát hiện RNA của COVID-19 (ba vị trí) (phân) mỗi ngày một lần
• Thành phần máu, nhóm máu ABO+ RH, thành phần nước tiểu, phân+ OB, phân tích bốn loại thói quen,
xét nghiệm vi rút đường hô hấp, chức năng tuyến giáp, điện tâm đồ, phân tích kí máu + điện giải + axit
lactic + GS, xét nghiệm G/GM, cấy máu MỘT LẦN
• Thành phần máu, hồ sơ sinh hóa, chức năng đông máu + D dimer, phân tích khí máu + axit lactic, peptide
natriuretic, men tim, xét nghiệm định lượng huyết thanh troponin, immunoglobulin+ bổ sung, cytokine,
nuôi cấy đờm, CRP, PCT mỗi ngày một lần
• Đo đường huyết 6 giờ một lần
• Siêu âm gan, túi mật, tuyến tụy và lá lách, siêu âm tim và chụp CT phổi
4.3 Thuốc
• Viên arbidol 200 mg, uống 3 lần/ 1 ngày
• Lopinavir/ritonavir 2 viên, sau 12 giờ uống 1 viên (hoặc darunavir 1 viên uống ngày một lần)
• NS 1 0 ml + methylprednisolone 40 mg iv ql 2 giờ
• NS 100 ml + pantoprazole 40 mg ivgtt ngày một lần
• lmmunoglobulin 20 g ivgtt ngày một lần
• Peptide thymic 1,6 mg ih 2 lần/ 1 tuần
• NS 10 ml + Ambroxol 30 mg iv 2 lần/ 1 ngày
• NS 50 ml + isoproterenol 2 mg iv-vp một lần
• Albumin huyết thanh của con người 1 o g ivgtt ngày một lần
• NSlO0 ml + piperacillin/tazobactam 4,5 ivgtt qBh
• Dinh dưỡng qua đường tiêu hóa (Peptisorb) 500 ml cho ăn qua ống hai lần một ngày
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II. Quy trình tư vấn trực tuyến để chẩn đoán và điều trị
2.1 Tư vấn trực tuyến về chẩn đoán và điều trị
Hướng dẫn của Bệnh viện trực tuyến FAHZU

Bệnh viện trực tuyến FAHZU

Ứng dụng "Online FAHZU" hoặc trang web chính thức
"www.zy91.com"

Tải ứng dụng Alipay, đăng ký và đăng nhập

đăng ký và đăng nhập

quét mã QR của FAHZU

tư vấn trực tuyến
(video trực tuyến, phòng khám chuyên khoa
và đặt lịch hẹn)

tư vấn qua video và kê
đơn trực tuyến

tư vấn trực tuyến bằng
hình ảnh và chữ

chọn tư vấn COVID-19

chọn tư vấn trực tuyến

tư vấn trực tuyến bằng hình
ảnh và chữ

chọn khoa khám bệnh
và bác sĩ

tư vấn 1:1 với bác sĩ

Ứng dụng “Online FAHZU” hoặc trang
web chính thức “www.zy91.com”

Bệnh viện trực tuyến FAHZU

Địa chỉ liên hệ:
Email: zdyy66l 6@126.com, zyinternational@l 63.com
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2.2 Nền tảng trao đổi trực tiếp giữa các bác sĩ
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng trao đổi trực tuyến cho chuyên gia y tế quốc tế
- Bệnh viện Đại học Y khoa Chiết Giang

Truy cập trang www.dingtalk.com/en hoặc quét mã QR (hình 1) để tải xuống ứng dụng DingTalk.

Đăng nhập tài khoản DingTalk bằng tên và số điện thoại (không mở cho người dân).

Cách 1: Chọn "Danh bạ" > "Tham gia nhóm"
> "Tham gia bằng mã nhóm"
> Nhập ID: 'YQDKl 170'.

Cách 2: Quét mã QR (Hình 2) để truy cập Nền
tảng trao đổi trực tuyến FAHZU.

Điền thông tin và tham gia nhóm. Nhập tên, quốc gia và đơn vị y tế công tác.

Trở thành thành viên của nhóm khi quản trị viên duyệt yêu cầu.

Trao đổi với các chuyên gia qua điện thoại hoặc máy tính.

Trao đổi qua hình ảnh và văn
bản (hỗ trợ dịch tự động)

Hội thảo trực tuyến từ xa

Tiếp cận hướng dẫn điều trị y tế

Hình 1: Quét mã để tải

Hình 2: Mã QR Nền tảng

Hình 3: Sách hướng

xuống ứng dụng DingTalk

trao đối trực tuyến FAHZU

dẫn sử dụng

Lưu ý: Quét mã QR hình 3 để xem hướng dẫn sử dụng
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TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CHIẾT GIANG
(FAHZU)
Được thành lập vào năm 1947, Bệnh viện liên kết đầu tiên, Đại học Y khoa Chiết Giang
(FAHZU), là bệnh viện trực thuộc sớm nhất của Đại học Chiết Giang. Với sáu cơ sở, giờ
đây trường đã phát triển thành một trung tâm y tế tích hợp chăm sóc sức khỏe, giáo
dục y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc phòng ngừa. Xét về sức mạnh tổng thể,
FAHZU được xếp thứ 14 tại Trung Quốc. Là một bệnh viện đa khoa quy mô lớn, hiện
có hơn 6.500 nhân viên, bao gồm các học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, Học
giả Quốc gia xuất sắc và các tài năng xuất chúng khác. Có tổng cộng 4.000 giường dành
cho bệnh nhân ở FAHZU. Cơ sở chính đã xử lý 5 triệu lượt cấp cứu và ngoại trú vào
năm 2019.Trong những năm qua, FAHZU đã phát triển thành công một số chương trình
nổi tiếng về ghép tạng, bệnh tuyến tụy, bệnh truyền nhiễm, huyết học, thận, tiết niệu,
dược lâm sàng, vv. FAHZU giúp nhiều bệnh nhân điều trị triệt để ung thư và hưởng thụ
cuộc sống tốt hơn. FAHZU cũng là điều trị các trường hợp ghép gan, tụy, phổi, thận,
ruột và tim. Trong cuộc chiến chống lại SARS, cúm gia cầm H7N9 và COVID-19, trường
đã thu được nhiều kinh nghiệm và kết quả tốt. Do đó, các chuyên gia y tế của trường
đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí như FAHZU đã được tham gia rộng rãi vào
các hoạt động trao đổi và hợp tác ở nước ngoài. Trường đã thiết lập quan hệ đối tác
với hơn 30 trường đại học danh tiếng trên thế giới. Thành tựu năng suất cũng đã được
thực hiện thông qua trao đổi các chuyên gia y tế và công nghệ của chúng tôi với
Indonesia, Malaysia và các quốc gia khác.
FAHZU sẵn sàng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho mọi người có nhu
cầu.
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