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ĐẶT VẤN ĐỀ
Phổ biến, gia tăng, phòng và kiểm soát được. 

TRONG BỆNH VIỆN: BN đến khám chủ yếu vì đợt cấp  Ra viện không 

kèm theo tư vấn, điều trị  Chờ đợt một đợt cấp khác vào viện

TẠI CỘNG ĐỒNG: Hiểu biết còn rất hạn chế. Chưa đủ kiến thức kỹ năng 

quản lý, chưa hấp dẫn người dân. Số người được tiếp cận quản lý điều trị 

chuẩn còn thấp

 Khoảng trống giữa nghiên cứu và thực tiễn

Hầu hết sau đợt cấp ra viện và chờ đợi một đợt cấp khác vào viện. 

CẦN:             GIẢI PHÁP  QUẢN LÝ TOÀN DIỆN NỘI-NGOẠI TRÚ 



PHẦN I: ĐƠN VỊ QUẢN LÝ BỆNH PHỔI MẠN TÍNH

Chronic pulmonary disease Management Unit

1. Giám đốc Bệnh viện quyết định thành lập

2. Nhân sự: 

 Trưởng đơn vị: PGĐ  - điều phối chung

 Chuyên trách: 2 điều dưỡng.

 Kiêm nhiệm: Cán bộ Khoa Bệnh phổi tắc 

nghẽn, Khoa Thăm dò & PHCN

3.  Địa điểm: Phòng 12, tầng 2, khu khám Ngoại trú



MỤC TIÊU CMU

1. Thực hiện có chất lượng việc chăm sóc người bệnh 

Hen,COPD tại bệnh viện đạt các chuẩn quốc tế (GOLD, 

GINA, WHO-ISTC,…) trong điều kiện Việt Nam. 

2. Kết nối điều trị nội trú + ngoại trú, tư vấn nâng cao kiến 

thức thường xuyên, phòng tránh và duy trì điều trị, dự 

phòng đợt cấp (tư vấn CLB, Websíte, điện thoại, trực tiếp)

3. Thực hiện chỉ đạo tuyến về quản lý và điều trị bệnh phổi 

(Hen, COPD) tại tuyến cơ sở. 



CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CMU

1. Chức năng độc lập:

– Tư vấn sức khoẻ các bệnh phổi

– Quản lí ngoại trú Hen/COPD

– Điều hành CLB “GIỮ CHO LÁ PHỔI KHỎE MẠNH”

– Nghiên cứu khoa học và đào tạo



2. Chức năng phối hợp



PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

TẠI BỆNH VIỆN



I. KẾT QUẢ TƯ VẤN

Tổng số tư vấn; >20.000 lượt/năm

• Tư vấn tại Câu lạc bộ: 30%

• Tư vấn qua website: 10%

• Tư vấn bằng điện thoại: 20%

• Tư vấn trực tiếp; 40%



Mục tiêu tư vấn tại CMU:

 Xử trí tốt cơn hen cấp, đợt cấp COPD ngay tại tuyến cơ sở

 Nâng cao chất lượng kiểm soát hen cũng như điều trị lâu dài 

COPD theo hướng dẫn chuyên khoa.

 Đây là sự khác biệt của 

           HỆ THỐNG QUẢN LÝ HEN/COPD TẠI BỆNH VIỆN



LỢI ÍCH CHO NGƯỜI BỆNH

 Kết nối chẩn đoán, điều trị và quản lí toàn diện, PHCNHH Bao 

gồm gói dịch vụ khép kín liệu trình điều trị

 Người bệnh hiểu biết về bệnh, hiểu diễn tiến bệnh lý, biết xử trí 

các tình huống tại nhà, phòng tránh yếu tố khởi phát và giảm 

thiểu yếu tố nguy cơ.

 Có kĩ năng thực hành thuốc đúng. Tuân thủ điều trị tốt. 

 Nâng cao chất lượng cuộc sống; Sống khỏe mạnh và hòa nhập 

tốt hơn với xã hội, chuyển biến tâm lý tích cực, chủ động phối 

hợp tốt với thầy thuốc

 Về kinh tế: Giảm chi phí điều trị cho bản thân và người nhà, 

giảm sử dụng y tế, tham gia lao động sản xuất nhiều hơn.



 Tư vấn từ xa, tư vấn qua điện thoại tại nhà đã giúp ích được 

rất nhiều BN ở địa phương, NB nặng và NB điều trị tại nhà

 Tư vấn trước, trong và sau điều trị tại CMU đã trở thành một 

công cụ hữu ích và một thành phần không thể thiếu trong quản 

lý bệnh .

 Kết quả tư vấn đã mang đến cho CMU Bệnh viện Phổi T.W một 

sự khác biệt, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hệ 

thống quản lý   thành công đặc biệt của CMU

Ho mạnh , 
2 - 3 lần
liên tiếp 

Hitvào, nín 
thở 2 giây 



Quản lý: 7800  (cấp mã số)

II. KẾT QUẢ QUẢN LÝ NGOẠI TRÚ

Chất lượng khám bệnh, điều trị kê đơn chuẩn
• Đối với Hen: 80%  KS tốt với ACT từ  20 đến 25 điểm. 

• Đối với COPD: 100% đỡ được lo lắng, 80% giảm thiểu và biết 

phòng tránh các yếu tố nguy cơ, biết dự phòng đợt cấp, 80% cai 

được thuốc lá, 70% hiểu được diễn biến bệnh và sự cần thiết 

quản lý tại CMU, 60% hiểu được vai trò của PHCNHH trong điều 

trị. 

• Người bệnh quản lý tại CMU được chẩn đoán nhanh. Giám thời 

gian chờ đợi và giảm chi phí về kinh tế do có được các thông tin 

tại hồ sơ theo rõi.



III. KẾT QUẢ CÂU LẠC BỘ

“GIỮ CHO LÁ PHỔI KHỎE MẠNH”

1. Về tổ chức:

•Giám đốc q.định thành lập, có BCN, TV viên được đào tạo về 

Hen,COPD, kĩ năng tư vấn.

•Mục tiêu: Tư vấn thường xuyên - giúp hội viên 

trở thành “thầy thuốc của chính mình” .

•Thành phần; Bệnh nhân, người nhà, tình nguyện

2. Tổng số cấp thẻ: 5500 hội viên

•Tổng số lượt hội viên: 6.500

•Sinh hoạt:  Lịch cố định 9h sáng thứ bảy tuần đầu tiên 

của tháng tại Ht Hành chính BV

•Nội dung: 12 nội dung cơ bản trong quản lý bệnh phổi mạn tính

•Hình thức: Bài giảng, thảo luận,thực hành mẫu, giải đáp.

•Báo cáo viên: BCN,  bác sĩ,  tư vấn viên và HV giàu kinh nghiệm.



3. Kết quả trên lợi ích của Hội viên; 100% biết phòng tránh các yếu tố 

nguy cơ, biết phối hợp tốt với thầy thuốc và biết xử trí các tình huống 

tại nhà, 100% hội viên đều hài lòng về nội dung và kĩ năng tư vấn, 70% 

hội viên không phải sử dụng các dịch vụ y yế trong năm. 

• Về Hen 85% hội viên được kiểm soát tốt. 

• Về COPD: 100% hiểu được diễn tiến bệnh lý, giảm lo lắng, tham gia tích 

cực các sinh hoạt cộng đồng, 100% có được chất lượng cuộc sống tốt 

hơn.

• 100% HỘI VIÊN CAI ĐƯỢC THUỐC LÁ

4. Tổ chức hoạt động của CLB là phù hợp, giúp người bệnh dễ dàng 

tiếp cận các thông tin, giúp hv chủ động bảo vệ sức khỏe, nâng cao 

kiến thức kiểm soát bệnh hiệu quả. Hội viên Câu lạc bộ đều trở thành 

‘Thầy thuốc của chính mình”



5. Hoạt động tư vấn của CLB đã trở thành nề nếp và là dịch vụ y tế 

không thể thiếu trong quản lý bệnh, NB rất hài lòng về dịch vụ tư vấn 

(sự khác biệt với các đơn vị khác)

6. Chuẩn hóa đội ngũ BCN ( Tư vấn, báo cáo viên) có trình độ chuyên 

sâu và kĩ năng tư vấn chuyên nghiệp. Chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn 

về tổ chức, k.nghiệm quản lí, giao lưu, phổ biến kiến thức dưới 

nhiều hình thức. 

7. CLB đã hỗ trợ tốt về tổ chức và triển khai cho các đơn vị bạn như 

CLB “Hen/COPD” của BV Đa khoa Bắc Ninh, CLB “ Vì sức khỏe 2 lá 

phổi”  của BV Phổi Hà Nội, CLB “ Hơi Thở xanh” của các tỉnh triển 

khai CMU . 

7.  Câu lạc bộ “Giữ cho lá phổi khỏe mạnh”  trong cơ chế của đơn vị 

CMU là mô hình xã hội hóa đã mang lại hiệu quả quản lý bệnh tốt và 

cũng là giải pháp thực hành cho sự bền vững về chiến lược kiểm 

soát bệnh phổi mạn tính của Bệnh viện Phổi Trung ương.



IV: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

• Tiến hành đào tạo và cập nhật thông tin 

cho bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên 

• Phối hợp với TTĐT& CĐT  tổ chức các hội 

thảo về Hen, COPD, Thăm dò CNHH, 

PHCNH nhân các ngày Hen, COPD, CNHH

• Phối hợp với Trung tâm mở nhiều lớp về 

chuyên đề Hen, COPD, TD & PHCNHH cho  

tuyến dưới. Hàng năm số lượt cán bộ 

tuyến dưới được đào tạo 500 lượt/năm

• Thông qua công tác 1816, Chỉ  Đạo Tuyến, 

Đơn vị đã đào tạo tại chỗ và chuyển giao 

công nghệ về TDCNHH và PHCNHH cho 

một số bệnh viện chuyên ngành ( Hà giang, 

Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh...)



PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

TẠI CỘNG ĐỒNG



I.TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PAL TỪ TRUNG  ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG

Hướng dẫn Thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp bao gồm 4 chuẩn thực hành 
lâm sàng Hen, COPD, Viêm phổi và Lao. Là tài liệu gối đầu giường của y 
tế tuyến cơ sở đã được phát hành trên toàn quốc và quốc tế, là nòng cốt 
thực hiện các mục tiêu của CMU





CHIẾN LƯỢC PAL - “Thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp”

PAL - Mục đích: (1) Nâng cao chất lượng chẩn đoán & điều trị các 

bệnh hô hấp và (2) Sử dụng các nguồn lực có hiệu quả kinh tế 

cao nhất  

PAL - Tiêu điểm: Tập trung vào giải quyết: (1) Lao, (2) ARI (viêm 

phổi), (3) Hen và (4) COPD 

PAL - Phương pháp tiếp cận: (1) Chuẩn hoá quy trình chẩn đoán và 

điều trị các bệnh hô hấp và (2) Điều phối hoạt động giữa các 

tuyến y tế từ cơ sở đến trung ương  MÔ HÌNH CMU



COPD: Phá 
hủy cấu trúc 
phổi do phản 

ứng viêm 
mạn tính 

tăng BCĐNTT

HEN: Viêm mạn tính 
đường thở tăng bạch 

cầu ái toan

LAO: Viêm mạn 
tính phổi do vi 

khuẩn lao
Viêm phổi: 
Viêm cấp 

tính nhu mô 
phổi do vi 

khuẩn

TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ 

BỆNH HỌC

Ít giá trị thực hành !



Khạc 
đàm

Nặng 
ngực

Ho

Khó 
thở 

Sốt
Phân tích logic

- Từ đơn giản tới 
phức tạp

- Theo hướng dẫn 
kiểu sơ đồ nhánh

- Với các điều kiện cơ 
sở vật chất vốn có

 Ra quyết 
định hợp lý !

TIẾP CẬN THỰC HÀNH
Pratical Approach



1.   HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TỔ 

CHỨC MÔ HÌNH CMU tại 16 tỉnh

lồng ghép trong chiến lược PAL 

(Practical Approach to Lung health)

Danh sách 16 tỉnh:

1. Vĩnh phúc

2. Ninh Thuận

3. Nam định

4. Hà nam

5. Phú thọ

6. Cần Thơ

7. Quảng Nam

8. Hải Dương

II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI

9. Hưng Yên

10. Thái Bình

11. Yên Bái

12.Khánh Hòa

13. Thái Nguyên

14.Thanh Hó

15.Lâm Đồng

16.Đồng Nai



III. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

 Đào tạo các lớp về chuyên đề Hen/COPD

 Cung cấp cán bộ nguồn cho đội ngũ CMU

  Điạ điểm: Bệnh viện Phổi Trung ương, BV tỉnh

  Đối tượng: CBYT tại 16 địa phương, BV tuyến dưới

 Các biện pháp điều trị không dùng thuốc.

• Đào tạo về tư vấn: là nội dung quan trọng trong quản lý Hen/COPD. 

Chú trọng về kĩ năng với 12 nội dung cơ bản bằng nhiều hình thức dễ 

hiểu, dễ nghe, nhin thấy và cảm nhận được



 Đào tạo về Tư vấn Cai thuốc lá: là nội dung quan trọng trong tổ 

chức đào tạo và trên diễn đàn CLB “Giữ cho lá phổi khỏe mạnh”,

 Đào tạo về PHCNHH: Đào tạo thường xuyên cho NVYT tuyến cơ 

sở. Chương trinh PHCNHH  được chuyển thành phim khoa giáo 

phổ biến xuống các tuyến y tế cơ sở với số lượng phát hành 2000 

đĩa/năm



CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN
BAO GỒM 12 NỘI DUNG CƠ BẢN

1). Bệnh hen là gì? các yếu tố khởi phát, xử trí cơn hen cấp tại nhà. 

2). Mục tiêu, nguyên tắc điều trị bệnh, ý nghĩa của điều trị dự phòng. 

3). Yếu tố nguy cơ và nguyên nhân gây bệnh COPD. 

3) Mục tiêu, nguyên tắc điều trị COPD, diễn tiến bệnh lý, dự phòng đợt cấp.

4).Tác hại của thuốc lá và tư vấn cai nghiện thuốc lá.

5). Kĩ năng thực hành sử dụng thuốc trong điều trị.

6) Vai trò của việc sử dụng cụ hỗ trợ trong điều trị bệnh. 

7).Tác dụng và lợi ích của việc duy trì PHCNHH trong bệnh COPD. 

8). Lợi ích của việc tuân thủ điều trị.

9). Vai trò của đo CNHH trong bệnh lý, cách sử dụng PEF. 

10) Những điều cần ghi nhớ điều trị Hen/COPD. 

11). Tư vấn dinh dưỡng và duy trì điều trị lâu dài.

12). Thực hành một số kĩ thuật VLYLHH - Ho hữu hiệu, thở hoành...



IV. ĐÀO TẠO VỀ CHỨC NĂNG HÔ HẤP

• Mục tiêu: Đào tạo cho NVYT để phục vụ chẩn đoán và theo rõi điều 
trị bệnh Hen/COPD

• Đối tượng: Bác sĩ, KTV, điều dưỡng, Hình thức đào tạo tại Bệnh viện 
và đào tạo tại chỗ

• Hàng năm số NVYT học về thăm dò chức năng hô hấp khoảng 110 

lượt học viên/năm



17 BV 74 T.W

18 BV Đa khoa Đức Giang

19 BV Lao & Bệnh.Phổi Hà Nam

20 BV Lao & Bệnh.Phổi Phú Thọ

21 Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội 

22 BV Lao & Bệnh.Phổi Ninh Bình

23 BV Lao & Bệnh.Phổi Quảng Ninh

24 BV Lao& Bệnh.Phổi Bắc Giang

25 BV Lao & Bệnh.Phổi Nam Định

26 BV Lao & Bệnh.Phổi Đắc Lắc

27 BV Lao & Bệnh.Phổi Thái Bình

28 BV Tập đoàn Than KS Việt Nam

29 BV Đa khoa Bắc Ninh

30 Bv Bộ Xây Dựng

32 BV Đa Khoa Hà Đông

33 Viên Y Học Lao động

1 BV Lao & Bệnh.Phổi Thái Nguyên

2 BV Phổi Hà Nội

3 BV Lao & Bệnh.Phổi Bắc Ninh

4 .BV Lao & Bệnh.Phổi Lạng Sơn

5 BV Lao & Bệnh.Phổi Quảng Trị

6 BV Lao & Bệnh.Phổi Điện Biên

7 BV Lao & Bệnh.Phổi Hưng Yên

8 BV Lao & Bệnh.Phổi Hảỉ Dương

9 BV Lao & Bệnh.Phổi Tuyên Quang

10 BV Lao & Bệnh.Phổi Hà Giang

11 BV  Đa Khoa TP Hà Tĩnh

12 BV  Đa Khoa Thái Nguyên

ĐÀO TẠO CNHH CHO CÁC BỆNH VIỆN

13 Bệnh viên Nhi T.W

14 BV Bạch Mai

15 Bệnh viện K 

16 BV 71 T.W

34 BV Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ



PHẦN III

BÀI HỌC KINH NGHIỆM



I. SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC NHÀ QUẢN LÝ

1. Nhận thức của các nhà quản lý và NVYT là tiền đề quan trọng 

cho sự thành công. Một nhận thức đúng gồm nhiều yếu tố, trong đó 

việc xây dựng Đội ngũ NVYT được đào tạo và có khả năng thực 

hành chuẩn là quyết định thành công; 

2. Tranh thủ hợp tác từ nhiều cơ quan tổ chức: Bộ Y tế, Bệnh 

viện, Trường Đại học, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội nghề nghiệp Y 

dược tư…mở rộng cơ chế chuyển gửi, đưa dịch vụ quản lý bệnh 

mạn tính đến nơi thuận lợi nhất.

3. Tăng cường truyền thông giáo dục để người dân hiểu và sử 

dụng dịch vụ y tế có chất lượng tại cơ sở cũng là điểm quan trọng 

trong việc xây dựng hệ thống quản lý Hen, COPD hiệu quả tại Bệnh 

viện Phổi Trung ương.



II. HỆ THỐNG Y TẾ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

1. Yếu tố con người có vai trò quyết định. CMU phải đồng bộ, 

BS, KTV, ĐD phải được đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ từng 

vị tri, tinh thông về kỹ thuật, chuyên sâu, chuyên nghiệp.

2. Tư vấn cho NB là cầu nối thành công. Đây là một công cụ 

hữu ích và một thành công đặc biệt của CMU được rút ra từ thực tiễn. 

Tư vấn đã giúp NB  quản lý tốt tại y tế cơ sở và tại nhà

3. Ở nước ta hệ thống y tế theo ngành dọc, phân tuyến, cần sử 

dụng thật tốt hệ thống y tế cơ sở trong quản lý Hen va COPD sẽ phát 

huy được hiệu quả đối với NB và với chính hệ thống y tế, là biện pháp 

hữu hiệu và bền vững để chống quá tải – một vấn đề nóng của ngành 

hiện nay.



III. SỰ HỖ TRỢ CỦA TUYẾN TRÊN &TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

• Sự hỗ trợ kỹ thuật của tuyến trên. Đây là yếu tố rất quan trọng. 

Sự hỗ trợ này thông qua nhiều hình thức mà bệnh viện Phổi 

Trung ương đang áp dụng rất hiệu quả như chuyển giao kỹ thuật 

thông qua hoạt động chỉ đạo tuyến, 1816, học viên về học tập tại 

BV 

• Tài liệu hướng dẫn:  Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho tuyến cơ sở. 

Ca bệnh lâm sàng  Công cụ đánh giá đào tạo và kỹ năng thực 

hành. Bài trình bày, phương pháp giảng dạy. Hướng dẫn tổ chức 

khoá học (trung ương và địa phương)



PHẦN IV. KẾT LUẬN



Quản lý Hen, COPD tại Bệnh viện Phổi T.W

1. Quản lí toàn diện bệnh phổi mạn tính cần có sự kết nối điêu tri nội ngoại

trú. Tư vấn và PHCN là cấu phần không thể thiếu. Câu lạc bộ giúp cho

việc “đào tạo” người bệnh trở thành “thầy thuốc của chính họ”

2. Bệnh viện Phổi T.W đã xây dựng và vận hành Mô hình Đơn vị CMU hiệu 

quả. Đây là điểm mấu chốt trong hệ thống quản lý Hen, COPD thành

công.

3. Cần mở rộng mô hình CMU tại các địa phương, đó là giải pháp thực 

hành, mang lại lợi ích rất lớn đối với người bệnh và cả với chính hệ

thống y tế, là biện pháp hữu hiệu và bền vững để chống quá tải bệnh 

viện hiện nay.

4. Thực hành xử trí tốt bệnh hô hấp – chiến lược PAL bao gồm chuẩn hóa 

hướng dẫn kĩ thuật, lồng ghép về quản lý đảm bảo tính bền vững, lấy

người bệnh làm trung tâm là nguyên tắc cơ bản cho thành công của hệ 

thống quản lý Hen, COPD tại Việt Nam.




