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Chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản lý và dự phòng BPTNMT

Định nghĩa COPD
 COPD: là bệnh thường gặp, có thể dự phòng
và điều trị được, đặc trưng bởi tắc nghẽn
đường thở, tiến triển nặng dần, liên quan tới
phản ứng viêm bất thường của phổi bởi các
phần tử và khí độc hại.
 Các đợt cấp và bệnh đồng mắc góp phần vào
mức độ nặng ở mỗi bệnh nhân

Chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản lý và dự phòng BPTNMT

Mục tiêu
1. Tăng cường nhận thức về BPTNMT của các

chuyên gia y tế, các cơ quan y tế và cộng đồng
2. Tăng cường việc chẩn đoán, quản lý và Dự
phòng BPTNMT
3. Giảm tỷ lệ mắc và tử vong
4. Khuyến khích nghiên cứu về BPTNMT
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Nguyên nhân và các yếu tố
nguy cơ
1. Khói thuốc lá:
− Nguyên nhân chính gây bệnh và gây tử vong
− Ảnh hưởng lớp lông chuyển của TB biểu mô
− Ức chế chức năng của đại thực bào PN
− Giảm hoạt tính anti protease
− Kích thích BC gp men tiêu protein
− Tăng sinh các tuyến chế nhầy
− Hậu quả: tắc nghẽn đường dẫn khí
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Nguyên nhân và các yếu tố
nguy cơ
2. Bụi, Hóa chất nghề nghiệp:
− Bụi vô cơ: silic, bụi than, hóa chất, kim loại
− Bụi hữu cơ: bụi thực vật, nấm mốc, độc tố VK
3. Ô nhiễm trong nhà và môi trường
− Không khí ô nhiễm bởi khói than, bụi, hóa
chất, chất thải xe cơ giới, VK, nấm mốc …

Nguyên nhân và các yếu tố
nguy cơ
4. Nhiễm trùng đường hô hấp:
− TE<8 tuổi → tổn thương lớp n/m
− NT hô hấp tái phát nhiều lần
− Nhiễm virut đường HH →Tăng tính phản ứng
đường thở.
− TS lao phổi, HPQ

Nguyên nhân và các yếu tố
nguy cơ
5. Yếu tố cơ địa:
− Thiếu hụt men Alpha 1 antitypsin
− Hội chứng rối loạn vận động nhung mao
− Tăng tính phản ứng PQ
− Tuổi
− Giới
6. Chế độ ăn uống
−Thiếu các vitamin A, D, E
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Risk Factors for COPD
Gene
Nhiễm trùng
Kinh tế - xã hội

Tuổi dân số
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Nguyên tắc
 Phát hiện và giảm tiếp xúc yếu tố nguy cơ là
những những bước quan trọng trong dự
phòng bệnh.
 Nhấn mạnh dự phòng nguyên phát, tốt nhất

đạt được bởi việc giảm hoặc loại trừ các tiếp
xúc với yếu tố nguy cơ gây bệnh →không mắc
 Dự phòng thứ phát thông qua việc sàng lọc,

phát hiện bệnh sớm.

Cai thuốc lá
 Nhân viên y tế cần phát hiện

BN hút thuốc lá, và tư vấn BN
bỏ thuốc.
 Khuyến khích xây dựng những

chính sách kiểm soát thuốc lá
rõ ràng, bền vững, và nhắc lại
thông điệp không hút thuốc.

Cai thuốc lá
 Thầy thuốc và nhân viên y tế tư vấn bỏ thuốc
làm gia tăng rõ rệt tỷ lệ bỏ hút thuốc so với tự
BN bỏ thuốc. Thậm chí chỉ với tư vấn ngắn 3
phút cũng làm tăng tỷ lệ bỏ thuốc thêm 5-10%
 Điều trị thay thế nicotine, cũng như điều trị
thuốc varenicline, bupropion, và nortriptyline làm
tăng rõ rệt tỷ lệ bỏ thuốc kéo dài và hiệu quả
hơn hẳn so với placebo

Các chiến lược ngắn
giúp bệnh nhân bỏ thuốc
ASK

Hỏi và phát hiện tất cả những người hút
thuốc ở tất cả các lần khám

ADVISE

Tư vấn và khuyên tất cả những người
đang hút thuốc bỏ thuốc

ASSESS

Xác định ý muốn bỏ thuốc

ASSIST

Hỗ trợ BN bỏ hút thuốc

ARRANGE Sắp xếp những lần khám tiếp theo

GIẢM YẾU TỐ NGUY CƠ
Giảm hoặc tránh ô nhiễm không khí trong nhà từ khí,
khói bếp, lò sưởi ở những nơi có thông khí kém.
Khuyến cáo bệnh nhân theo dõi những thông báo
cộng đồng về chất lượng không khí, dựa theo mức
độ nặng của bệnh để có thể tránh những hoạt động
ngoài nhà khi cần thiết.

Tham gia tập thể dục thường xuyên
 Tất cả các BN COPD đều có lợi từ
việc tập luyện và nên khuyến
khích người bệnh duy trì hoạt
động thể lực
 Giúp tăng cường cơ hô hấp và
cải thiện chức năng hô hấp.
 Trước khi thực hiện chương trình
tập, bác sĩ nên hướng dẫn các
bài tập phù hợp với điều kiện sức
khỏe của từng BN

Ăn uống
lành mạnh

 Ăn uống lành mạnh đủ chất và
các vitamin A, D, E là rất quan
trọng cho việc duy trì một hệ thống
miễn dịch tốt, làm giảm nguy cơ
mắc bệnh NK đường hô hấp
 Thiếu cân có thể dẫn đến yếu các
cơ hô hấp (cơ trơn PQ, cơ lồng
ngực, và cơ hoành) → khó thở
 Thừa cân có thể gây áp lực thêm
về tim và phổi và dẫn đến các vấn
đề hô hấp.

Tiêm phòng vaccine
 Nhiễm trùng đường hô hấp (cúm
và viêm phổi …) là 1 trong các
yếu tố nguy cơ gây bệnh
 Tiêm phòng vaccine có thể làm
giảm các đợt cấp nặng.
 Khuyến cáo:
• BN COPD > 65 tuổi
• BN COPD & FEV1 < 40%

Vaccine Pneumo 23 (Pháp)
 Vaccine Pneumo 23 là vắc xin
polysaccaride đa giá, mỗi liều
đơn 0,5ml chứa 25 microgram
polysaccaride vỏ tinh khiết của
mỗi týp huyết thanh phế cầu
khuẩn.
 (Streptococcus pneumoniae),
các týp huyết thanh 1, 2, 3, 4,
5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A,
12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A,
19F, 20, 22F, 23F, 33F

Vaccine Pneumo 23 (Pháp)
CHỈ ĐỊNH
 Người trên 65 tuổi,
 BN COPD > 65 tuổi, BN COPD & FEV1 < 40%
 Bệnh nhân bị các bệnh mạn tính: bệnh tim mạch,
bệnh phổi mạn tính, suy thận mãn, tiểu đường, bệnh
gan mạn tính, nghiện rượu, nghiện thuốc lá...
 Bệnh nhân cắt lách, hoặc mất chức năng của lách.
 Bệnh nhân suy giảm MD bẩm sinh hoặc mắc phải.
 Bệnh nhân ghép tạng.

Vaccine Pneumo 23 (Pháp)
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
 Hoãn tiêm đối với những hợp trường đang sốt hoặc bị

các bệnh lý cấp tính.
 Dị ứng với một trong những thành phần của vaccine.
 Trong 3 tháng đầu của thai kỳ

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
 Tiêm ngừa cơ bản : một liều 0,5 ml.
 Tiêm nhắc lại : một liều 0,5 ml, sau 3-5 năm.
 Cách tiêm : Tốt nhất nên tiêm bắp hay tiêm dưới da.

Vaccine phòng cúm
- Inflexal V (Thụy Sĩ); Fluarix
(Bỉ); Influvac (Hà Lan);
Vaxigrip (Pháp)
- Vắc xin dạng dung dịch, đóng
sẵn trong bơm tiêm với liều
lượng 0,5ml hoặc 0,25ml. Vắc
xin được bảo quản ở nhiệt độ
từ 2 đến 8 độ C. Không được
để đông băng vắc xin. Nên lắc
kỹ vắc xin trước khi sử dụng.

Vaccine phòng cúm
 Vắc xin cúm có 2 loại, vắc xin sống giảm độc lực và
vắc xin cúm bất hoạt. Loại vắc xin cúm đang được
sử dụng tại Việt Nam là loại vắc xin bất hoạt
 Các vắc xin cúm bất hoạt chứa các KN của 2 chủng
cúm A (H1N1,H3N2) và 1chủng cúm B theo khuyến
cáo hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới.
 Vắc xin cúm được tiêm bắp hoặc dưới da.
Người lớn và trẻ em trên 3 tuổi tiêm 1 liều 0,5ml.
Trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi tiêm liều 0,25ml.

Vaccine phòng cúm
 Tất cả các đối tượng trên nên tiêm nhắc lại vắc xin
cúm hàng năm.
 Nên tiêm vắc xin cúm ngay từ khi bắt đầu có vắc xin
cho mùa dịch cúm mới. Ở Việt Nam, tốt nhất nên
tiêm vắc xin cúm vào khoảng tháng 10 và 11 hàng
năm. Tuy nhiên, vắc xin cúm vẫn có thể tiêm vào bất
cứ lúc nào trong mùa cúm thông thường từ tháng 10
năm trước đến tháng 3 năm sau.

Vaccine phòng cúm
CHỈ ĐỊNH
 Dự phòng bệnh cúm, đặc biệt là ở những
người có nguy cơ cao.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
 Hoãn tiêm đối với những hợp trường đang sốt
hoặc bị các bệnh lý cấp tính.
 Dị ứng với trứng, protein của gà hay vớimột
trong các thành phần của vaccine.

Ngăn chặn biến chứng
và chậm sự tiến triển của bệnh.
 Dự phòng các yếu tố nguy cơ
 Chẩn đoán đúng bệnh và giai đoạn
 Điều trị đúng và giai đoạn
 giúp làm giảm TC COPD, giảm tần xuất và độ
nặng các đợt cấp, cải thiện tình trạng sức khỏe
chung và khả năng gắng sức
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Dự phòng các đợt cấp
 Đợt cấp COPD thường có thể dự phòng được
 Nguyên nhân thường gặp nhất: nhiễm VR

đường hô hấp trên và NK khí phế quản.
 Các nguyên nhân khác: Tắc mạch phổi, TKMP,

Mệt cơ Hô hấp, Điều trị không đúng: dùng thuốc
không đúng phác đồ, dùng thuốc an thần, gây
mê, thuốc chẹn beta giao cảm …

Dự phòng các đợt cấp
 Mục tiêu làm giảm tối thiểu tác động của đợt
cấp và dự phòng xuất hiện các đợt cấp tiếp theo
 Điều trị Corticosteroids toàn thân và kháng sinh
có thể làm ngắn thời gian hồi phục, cải thiện
PFT (FEV1), khí máu động mạch (PaO2), và làm
giảm nguy cơ tái phát đợt cấp sớm, giảm
nguy cơ thất bại điều trị và làm giảm thời gian
nằm viện
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KẾT LUẬN
Dự phòng COPD nên được triển khai nhiều nhất
có thể, và nên được ưu tiên cao.
Phát hiện và giảm tiếp xúc yếu tố nguy cơ là
những những bước quan trọng dự phòng bệnh.
Nhấn mạnh dự phòng nguyên phát, tốt nhất đạt
được bởi việc giảm hoặc loại trừ các tiếp xúc với
yếu tố nguy cơ gây bệnh. Đặc biệt tư vấn BN
không hút thuốc, và cai thuốc lá, có thể bao
gồm điều trị bằng thuốc thay thế nicotine.

KẾT LUẬN
Dự phòng thứ phát thông qua việc sàng lọc, phát
hiện bệnh sớm, điều trị đúng phác đồ, dự phòng
tái phát đợt cấp.
Tiêm Vaccine phòng cúm & vaccine phòng phế
cầu cho BN COPD > 65 tuổi & FEV1 < 40%

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN

