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ĐẠI CƯƠNG

•Dịch bệnh (epidemic): Sự lây lan nhanh chóng của một bệnh

truyền nhiễm với số lượng lớn những người bị nhiễm trong một

cộng đồng hoặc một khu vực trong vòng một thời gian ngắn, thường

là 2 tuần hoặc ít hơn.

•Đại dịch ( pandemic) : Dịch bệnh đã lây lan tới nhiều quốc gia hay 

nhiều châu lục, ảnh hưởng tới một số lượng lớn người. (không phải

ở số ca tử vong)

→ Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona 

gây ra ở Vũ Hán chưa phải là đại dịch vì cho đến nay ảnh hưởng

của nó vẫn đang chủ yếu tại một khu vực, khu vực này đang là Vũ

Hán Trung Quốc



ĐẠI CƯƠNG

• SARS_CoV( Severe acute respiratory syndrome
coronavirus): Hội chứng hô cấp tính nặng→đại dịch

– Quảng Đông : 8 tháng (11/2002-7/2003); 37 quốc gia, 8422
mắc, 916 tử vong (10,9%)

– Việt Nam từ 23/2/2003: 45 ngày; 63 mắc, 7 tử vong,



ĐẠI CƯƠNG

• MERS_CoV( Middle aest respiratory syndrome
coronavirus): Hội chứng Hô hấp Trung Đông

– Jeddah, Saudi Arabia, 2012 đến 12/2019: 27 quốc gia, 2494
ca, 859 tử vong (34,4%)

– Tổn thương: Viêm phổi suy thận



ĐẠI CƯƠNG

• 2019_nCoV: Viêm phổi cấp

– Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc 31/12/2019

– 85% gen tương đồng SARS-CoV, 96% tương đồng với CoV Dơi



ĐẠI CƯƠNG

• Có 7 loại coronavirus gây bệnh trên người:

– 4 loại gây bệnh cảm lạnh thường gặp: 2 loại alpha coronavirus
là 229E và NL63; 2 loại beta coronavirus là OC43 và HKU1 [1].

– Có 2 loại coronavirus cũng thuộc nhóm beta gây ra thảm họa
là SARS-CoV (gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng – SARS) năm
2003 và MERS-CoV (gây Hội chứng hô hấp Trung Đông) năm
2013.

– Loại thứ 7 và 2019_nCoV hiện đang gây ra dịch viêm phổi Vũ
Hán do coronavirusmới (nCoV) [2].

[1]. Corman VM (2018). [2]. Zhu, N (2020)



HÌNH ẢNH nCoV TRÊN KÍNH HIỂN VI 

Đặc điểm Coronavirus:

Hình cầu, đk 125nm. Có protein bề mặt lồi ra thành gai.

Trong vỏ chứa nucleocapsid sợi đơn dương đối xứng xoắn ốc.

Có 4 protein cấu trúc:

-Spike (S) tạo cấu trúc gai trên bề mặt của virus giúp gắn virus vào TB niêm mạc vật chủ.

-Membran (M) tạo hình cầu cho virus

-Envelope (E) giúp virus xâm nhập vào TB vật chủ

-Nucleocapsid (N) giúp đóng gói bộ gen virus



Cập nhật số người mắc và tử vong trên Thế giới và Việt Nam
10/2/2010 (Cập nhật 7h30): TG> 40.000, TV: 904, TQ>39.000, 
TV:902, VN: 14, TV: 0





YẾU TỐ DỊCH TỄ

• Trong vòng 14 ngày trở lại

đây có:

– Ở/đi/đến vùng có bệnh

nhân nCoV

– Có mặt tại cơ sở y tế có Bn

đang điều trị nCoV

– Có tiếp xúc với bệnh nhân

được xác định nCoV



ĐƯỜNG LÂY nCoV





TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

• Thời gian ủ bệnh: từ 10-14 ngày

• Triệu chứng lâm sàng:

– Sốt (98%)

– Ho (76%)

– Khó thở (55%)

– Đau mỏi người (44%)

– Tăng tiết đờm rãi (28%)

– Đau đầu (8%)

– Đi ngoài phân lỏng (3%)



MỘT SỐ BIỂU HIỆN KHÁC

• Các biến chứng nặng:
– Suy hô hấp cấp: 29%

– Suy tim cấp: 12%

– Suy thận cấp: 7%

– Sốc: 10%

– Bn nặng cần nhập ICU: 31,7%

– Tỷ lệ tử vong: 15%

• Thời gian xuất hiện suy hô hấp từ khi khởi phát:
10,5 ngày.

[1] Chaolin Huang (2020)



XÉT NGHIỆM

• Xét nghiệm khẳng định:
– Bệnh phẩm là dịch tiết đường hô hấp
– RT-PCR với mồi nCoV 2019.
– Giải trình tự gen

• Các xét nghiệm để đánh giá tình trạng người bệnh
• Các xét nghiệm làm để chẩn đoán phân biệt



TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN XQ 

Bệnh nhân đầu tiên

Việt Nam (người

Trung Quốc)

-1A: Thâm nhập ở

thùy trên phổi trái.

- 1B và 1D: tổ chức

thâm nhiễm tiến triển



CHẨN ĐOÁN
• Ca bệnh nghi ngờ: Có yếu tố dịch tễ + các triệu chứng lâm sàng

• Ca bệnh có thể: Có yếu tố dịch tễ + triệu chứng lâm sang + Không lấy
được bệnh phẩm chẩn đoán xác định

• Ca bệnh xác định: Triệu chứng lâm sang + RT_PCR (+) với 2019_nCoV
hoặc giải trình tự gen

* Chẩn đoán phân biệt:

– BN nhẹ:

• Nhiễm cúm, á cúm, rhinovirus, myxovirus, adenovirus

• Cảm lạnh do coronavirus thông thường

– BN nặng:

• Viêm phổi do cúm (H1N1, H5N1, H7N9…)

• Viêm phổi do SARS_CoV, MERS_CoV

• Viêm phổi do các vi khuẩn không điển hình



ĐIỀU TRỊ

• Nguyên tắc điều trị:

– Ca bệnh nghi ngờ và có thể phải được cách ly theo dõi để xét

nghiệm khẳng định

– Ca bệnh xác định cần được nhập viện cách ly để điều trị

– Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên chủ yếu điều trị

triệu chứng và hỗ trợ hô hấp cũng như các tạng suy.



ĐIỀU TRỊ

• Điều trị cụ thể:

• Suy hô hấp nhẹ:

– Đầu cao 30-45 độ,

– Hỗ trợ Oxy khi SPO2<92% hoặc

PaO2<65 mmHg

– Cung cấp Oxy kính mũi 1-5

lít/phút -> Oxy mask 10 lít/phút

-> Oxy Mask túi 15 lít/phút theo

các mức độ suy hô hấp



ĐIỀU TRỊ

• Suy hô hấp mức độ trung
bình:

– Thở máy CPAP hoặc Oxy dòng

cao qua gọng mũi nếu hỗ trợ

oxy bằng các phương pháp

khác không cải thiện

– Mục tiêu SPO2>92% hoặc

PaO2>65 mmHg với FiO2<60%



ĐIỀU TRỊ

• Suy hô hấp nặng:

– Thông khí nhân tạo xâm nhập:

– Thở máy không xâm nhập thất
bại

– Bắt đầu bằng thở kiểm soát thể
tích với Vt: 6-8 ml/kg, tần số: 12-
16 lần/phút, I/E=1/2, PEEP: 5 cm
H20 nhằm đạt mục tiêu
PaO2>65 mmHg

– Nếu không hiệu quả thở máy
theo ARDS Network

– ECMO V-V nếu thở máy ARDS
không hiệu quả



ĐIỀU TRỊ

• Điều trị hỗ trợ:

– Hạ sốt: paracetamol liều 10-15 mg/kg/24h

– Giảm ho, long đờm

– Câng bằng nước, điện giải

– Dinh dưỡng, kiểm soát đường máu

– Kháng sinh chống bội nhiễm

– Trong trường hợp nặng dùng Gamaglobulin đường tĩnh mạch



TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN

• Hết sốt ít nhất 3 ngày

• Dấu hiệu sinh tồn ổn
định

• Chức năng các cơ quan
tổn thương về bình
thường

• Xét nghiệm 2 lần âm
tính



CẤP ĐỘ DỊCH VÀ ĐÁP ỨNG PHÒNG CHỐNG DỊCH
1: Các ca bệnh ngoại lai đến từ vùng dịch( Vũ Hán)

2: Có ca bệnh ngoài cộng đồng, dưới 20 ca

3: Lây lan ra cộng đồng có ý nghĩa, từ 20-1000 ca

4: Tình trạng khẩn cấp lây lan ra cả cộng đồng.

• Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Bộ công an, Bộ

quốc phòng, Bộ giao thông vận tải, Bộ ngoại giao, Bộ lao động thương

binh và Xã hội, Bộ thông tin và Truyền thông, Bộ giáo dục và đào tạo,

Bộ tài chính, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc…

• Hiện nay chúng ta đang ở cấp độ 2

“CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC”



CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG

(Không để lây nhiễm nCoV lây lan trong cộng đồng)

1. Tổ chức cách ly người bệnh nhiễm, nghi nhiễm

2. Thực hiện phòng ngừa chuẩn (Vệ sinh tay, quy

tắc vệ sinh hô hấp, mang PHCN, vệ sinh môi

trường, xử lý đồ vải, chất thải, dụng cụ người

bệnh)

3. Thực hiện phòng ngừa theo đường lây (qua tiếp

xúc, giọt bắn và không khí)

4. Quản lý sức khỏe nhân viên y tế



CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG



THỦ THUẬT CÓ NGUY CƠ LÂY TRUYỀN QUA KHÔNG KHÍ 

1. Đặt nội khí quản

2. Cho thuốc qua khí dung

3. Nội soi phế quản

4. Hút dịch đường thở

5. Chăm sóc người bệnh mở khí quản

6. Thông khí áp lực dương qua mask mặt

7. Giải phẫu nhu mô phổi sau tử vong



SÀNG LỌC, PHÂN LUỒNG, NGHI NHIỄM nCoV

(cô lập, không để phát tán tác nhân gây bệnh trong bv)





NGƯỜI ĐẾN TRUNG QUỐC



NGƯỜI DÂN



NGƯỜI DÂN



NGƯỜI DÂN



SINH VIÊN

Các biện pháp giống người dân

Tuân thủ quy trình dự phòng của
bệnh viện khi đi lâm sàng

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức
về nCoV, các biện pháp dự phòng




