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Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định 

1. Đại cƣơng 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT, COPD) là bệnh lý hô hấp mạn tính có thể dự 

phòng và điều trị được. Bệnh đặc trưng bởi sự tắc nghẽn luồng khí thở ra không hồi phục 

hoàn toàn, sự cản trở thông khí này thường tiến triển từ từ và liên quan đến phản ứng viêm bất 

thường của phổi với các phân tử nhỏ hoặc khí độc hại mà trong đó khói thuốc lá, thuốc lào 

đóng vai trò hàng đầu.  

2. Chẩn đoán Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

2.1. Chẩn đoán xác định 

2.1.1. Triệu chứng lâm sàng:Bệnh nhân có thể có một trong các dấu hiệu sau: 

- Trong tiền sử và/hoặc hiện tại có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ:hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp 

xúc với khói bụi và hoá chất, khói bếp và khói của nhiên liệu đốt. 

- Ho khạc đờm 3 tháng trong một năm và liên tiếp trong 2 năm trở lên. 

- Khó thở: tiến triển nặng dần theo thời gian và khó thở liên tục. Bệnh nhân “phải gắng sức 

để thở”,“thở nặng”, “cảm giác thiếu không khí”, hoặc “thở hổn hển”. Khó thở  tăng lên khi 

gắng sức, nhiễm trùng đường hô hấp. 

- Khám lâm sàng: rì rào phế nang giảm là dấu hiệu thường gặp nhất, các dấu hiệu khác có 

thể thấy bao gồm: lồng ngực hình thùng, gõ vang trống, ran rít, ran ngáy, ran ẩm, ran nổ. Ở 

giai đoạn muộn có thể thấy các dấu hiệu của suy tim phải (gan to, tĩnh mạch cổ nổi, phù 2 

chân). 

2.1.2. Cận lâm sàng 

- Đo chức năng hô hấp:  

 Đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định và đánh giá mức độ nặng BPTNMT. 

 Biểu hiện rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn sau nghiệm pháp 

giãn phế quản (400 g salbutamol hoặc 80g ipratropium hoặc 400 g salbutamol và 

80g ipratropium khí dung hoặc phun hít với buồng đệm):chỉ số Gaensler 

(FEV1/FVC) <70%.  

- X quang phổi thường ít có giá trị chẩn đoán. Có thể thấy hình ảnh giãn phế nang: trường 

phổi quá sáng, cơ hoành 2 bên hạ thấp, có thể thấy hình bậc thang, khoang liên sườn giãn 

rộng, các bóng khí. Thấy động mạch thùy dưới phổi phải có đường kính > 16mm khi có 

tâm phế mạn. Ngoài ra X quang phổi cho phép loại trừ các bệnh phổi khác mà trên lâm 

sàng cũng có dấu hiệu tắc nghẽn tương tự như BPTNMT: u phổi, giãn phế quản, lao phổi. 
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- Điện tâm đồ: ở các giai đoạn muộn có thể thấy các dấu hiệu của tăng áp động mạch phổi 

và suy tim phải: sóng P cao (>2,5mm) nhọn đối xứng (P phế), trục phải (>110
0
), dày thất 

phải (R/S ở V6 <1). 

2.2. Chẩn đoán phân biệt  

- Lao phổi: ho kéo dài, khạc đờm hoặc có thể ho máu. X quang phổi: tổn thương thâm nhiễm 

hoặc thành hang, thường ở đỉnh phổi. Xét nghiệm đờm, dịch phế quản: thấy hình ảnh trực 

khuẩn kháng cồn, kháng toan, hoặc PCR-BK dương tính. 

- Giãn phế quản: ho khạc đờm kéo dài, nghe phổi có ran nổ, ran ẩm. Chụp cắt lớp vi tính 

ngực, lớp mỏng, độ phân giải cao: thấy hình giãn phế quản.  

- Hen phế quản (bảng 1).  

Bảng 1: Chẩn đoán phân biệt BPTNMT với hen phế quản 

Hen phế quản BPTNMT 

- Thường bắt đầu khi còn nhỏ. 

- Các triệu chứng biến đổi từng ngày. 

- Tiền sử dị ứng thời tiết, dị ứng thức ăn, 

viêm khớp, và/hoặc eczema, chàm. 

- Gia đình có người cùng huyết thống 

mắc hen. 

- Các triệu chứng ho, khó thở thường xuất 

hiện vào ban đêm/sáng sớm. 

- Khám ngoài cơn hen: hoàn toàn bình 

thường 

- Rối loạn thông khí tắc nghẽn hồi phục 

hoàn toàn 

- Hiếm khi có biến chứng tâm phế mạn 

hoặc suy hô hấp mạn  

- Xuất hiện thường ở người  40 tuổi. 

- Các triệu chứng tiến triển nặng dần. 

- Tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào nhiều 

năm. 

 

 

- Khó thở lúc đầu khi gắng sức sau khó 

thở liên tục cả ngày. 

- Luôn có triệu chứng khi khám phổi 

 

- Rối loạn thông khí tắc nghẽn không 

phục hồi hoàn toàn. 

- Biến chứng tâm phế mạn hoặc suy hô 

hấp mạn thường xảy ra ở giai đoạn cuối 

 

2.3. Chẩn đoán mức độ nặng của bệnh 

2.3.1. Chẩn đoán mức độ rối loạn thông khí tắc nghẽn 

Bảng 2: Mức độ nặng theo chức năng thông khí phổi 

Mức độ rối loạn thông 

khí tắc nghẽn 
Chỉ số 

Mức độ I (nhẹ) - FEV1/FVC < 70% 
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- FEV1  80% trị số lý thuyết 

Mức độ II (trung bình) 
- FEV1/FVC < 70% 

- 50%  FEV1  < 80% trị số lý thuyết 

Mức độ III (nặng) 
- FEV1/FVC < 70% 

- 30%  FEV1  < 50% trị số lý thuyết 

Mức độ IV (rất nặng) 
- FEV1/FVC < 70% 

- FEV1 < 30% trị số lý thuyết 

 

2.3.2. Đánh giá mức độ nặng theo điểm CAT và mMRC 

Trong thực hành chỉ cần dùng CAT hoặc mMRC là đủ để đánh giá mức độ triệu chứng 

Thang điểm khó thở mMRC 

mMRC 0 Chỉ xuất hiện khó thở khi hoạt động gắng sức 

mMRC 1 Xuất hiện khó thở khi đi nhanh hoặc leo dốc 

mMRC 2 Đi chậm hơn do khó thở hoặc phải dừng lại để  thở 

khi đi cạnh người cùng tuổi 

mMRC 3 Phải dừng lại để thở sau khi đi 100 m 

mMRC 4 Rất khó thở khi ra khỏi nhà hoặc thay đồ 

 mMRC: 0-1: ít triệu chứng: bệnh  nhân thuộc nhóm A hoặc C 

 mMRC: 2-4: nhiều triệu chứng: bệnh nhân thuộc nhóm B hoặc D 

Bảng điểm CAT 

 CAT ≤ 10: ít triệu chứng: bệnh  nhân thuộc nhóm A hoặc C 

 CAT > 10: nhiều triệu chứng: bệnh nhân thuộc nhóm B hoặc D 

Tôi hoàn toàn không ho 0 1 2 3 4 5 Tôi ho thường xuyên 

Tôi không khạc đờm, không có 

cảm giác có đờm 

0 1 2 3 4 5 Tôi khạc nhiềm đờm, cảm 

giác luôn có đờm trong ngực 

Tôi không có cảm giác nặng 

ngực 

0 1 2 3 4 5 Tôi rất nặng ngực 

Không khó thở khi leo dốc 

hoặc cầu thang 

0 1 2 3 4 5 Rất khó thở khi leo dốc hoặc 

cầu thang 

Tôi không bị giới hạn khi làm 

việc nhà 

0 1 2 3 4 5 Tôi bị  giới hạn khi làm việc 

nhà nhiều 

Tôi rất tự tin khi ra khỏi nhà 

bất chấp bệnh phổi 

0 1 2 3 4 5 Tôi không hề tự tin khi ra 

khỏi nhà vì bệnh phổi 

Tôi ngủ rất yên giấc 0 1 2 3 4 5 Tôi ngủ không yên giấc vì 

bệnh phổi 

Tôi cảm thấy rất khỏe 0 1 2 3 4 5 Tôi cảm thấy không còn chút 

sức lực nào 
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2.3.3. Chẩn đoán mức độ nặng của bệnh theo chức năng hô hấp và điểm triệu chứng lâm sàng  

Bảng 3: Mức độ nặng BPTNMT theo chức năng thông khí, triệu chứng lâm sàng 

Khi đánh giá nguy cơ chọn nhóm nguy cơ cao nhất 

theo tiêu chuẩn của GOLD hoặc tiền sử đợt cấp 

 

 

 

 

(C) 

 

 

(D) 

 

 

(A) 

 

(B) 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá: 

 

Bệnh nhân thuộc nhóm (A) – Nguy cơ thấp, ít triệu chứng:  

Mức độ tắc nghẽn đường thở nhẹ, trung bình và/hoặc có 0 – 1 đợt cấp trong vòng 12 

tháng và khó thở giai đoạn 0 hoặc 1 (theo phân loại MRC) hoặc điểm CAT<10.  

Bệnh nhân thuộc nhóm (B) – Nguy cơ thấp, nhiều triệu chứng:  

Mức độ tắc nghẽn đường thở nhẹ, trung bình và/hoặc có 0 – 1 đợt cấp trong vòng 12 

tháng và mức độ khó thở từ giai đoạn 2 trở lên (theo phân loại MRC) hoặc điểm CAT ≥ 10.  

Bệnh nhân thuộc nhóm (C) – Nguy cơ cao, ít triệu chứng:   

Mức độ tắc nghẽn đường thở nặng, rất nặng và/hoặc có ≥  2 đợt cấp trong vòng 12 

tháng và mức độ khó thở từ giai đoạn 0 - 1 (theo phân loại MRC) hoặc điểm CAT < 10.  

Bệnh nhân thuộc nhóm (D) – Nguy cơ thấp, nhiều triệu chứng:  

Mức độ tắc nghẽn đường thở nặng, rất nặng và/hoặc có ≥  2 đợt cấp trong vòng 12 

tháng và mức độ khó thở từ giai đoạn 2 trở lên (theo phân loại MRC) hoặc chỉ số CAT ≥ 10.  
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3. Điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định 

3.1. Các điều trị chung 

- Tránh lạnh, bụi, khói... 

- Cai nghiện thuốc lá, thuốc lào: tư vấn cai nghiện thuốc, dùng thuốc bổ xung theo bảng 4 

- Vệ sinh mũi họng thường xuyên. 

- Tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm vào đầu mùa thu. 

Bảng 4: Thuốc cai nghiện thuốc lá 

Chế phẩm Liều dùng Tác dụng phụ 

Điều trị thay thế nicotine 

Miếng dán da 7, 14, hoặc 21 mg/ngày 

Liều thông thường = 21 mg/ ngày 

trong 6 tuần, 14 mg/ ngày trong 2 

tuần, 7mg/ ngày trong 2 tuần 

(Cho tất cả các chế phẩm nicotine) 

Đau đầu, mất ngủ, ngủ mê, buồn 

nôn, chóng mặt, nhìn mờ 

Kẹo nhai, 

viên nuốt 

2-4 mg mỗi 1-8h 

sau đó giảm dần liều 

 

Thuốc hít 4 mg/cartridge 

6-16 cartridges/ngày 

 

Xịt mũi 0,5 mg/lần xịt 

1-2 lần xịt cho mỗi mũi, mỗi giờ 

làm 1 lần 

 

Điều trị không nicotine 

Bupropion 

ER 

150 mg mỗi ngày, trong 3 ngày, 

sau đó dùng ngày 2 lần trong 7-12 

tuần. 

Dùng thuốc trước dừng hút thuốc 

lá 1 tuần 

Chóng mặt, nhức đầu, mất ngủ, 

buồn nôn, tăng huyết áp, co giật 

Tránh dùng cùng thuốc ức chế 

monoamine oxidase 

Varenicline Ngày 1 đến 3:  0,5 mg uống buổi 

sáng; ngày 4 đến 7: 0,5 mg x 2 

uống sáng - chiều; tuần 2 đến 12:  

1 mg x 2 uống sáng  - chiều. 

Buồn nôn, rối loạn giấc ngủ, ác 

mộng; rối lọan khả năng lái xe hoặc 

vận hành máy móc; trầm cảm, thay 

đổi hành vi, có ý định tự sát 

 

3.2. Thuốc giãn phế quản và corticoid 
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- Các thuốc giãn phế quản sử dụng điều trị BPTNMT: ưu tiên các loại thuốc giãn phế quản 

dạng phun hít khí dung. Liều lượng và đường dùng của các thuốc này tùy thuộc vào mức 

độ và giai đoạn bệnh (xem bảng 3). 

- Corticoid được chỉ định khi bệnh nhân BPTNMT giai đoạn nặng (FEV1< 50%), có đợt cấp 

lặp đi lặp lại (3 đợt trong 3 năm gần đây). Dùng corticoid dưới dạng phun hít hoặc khí 

dung lâu dài với liều cao (budesonide 2000 mcg/ngày hoặc fluticasone 1000 mcg/ngày).   

Bảng 5: Các thuốc giãn phế quản và corticoid 

Thuốc Liều dùng 

Cƣờng beta 2 tác dụng ngắn 

Salbutamol  - Viên 4mg, uống ngày 4 viên, chia 4 lần, hoặc  

- Nang khí dung 5mg, khí dung ngày 4 nang, chia 4 lần, hoặc 

- Salbutamol xịt 100mcg/ lần xịt, xịt ngày 4 lần, mỗi lần 2 nhát 

Terbutaline  
- Viên 5mg, uống ngày 4 viên, chia 4 lần, hoặc 

- Nang khí dung 5mg, khí dung ngày 4 nang, chia 4 lần 

Cƣờng beta 2 tác dụng kéo dài 

Formoterol  - Dạng hít 4,5mcg/ liều. Hít ngày 2 lần, mỗi lần 2 liều 

Salmeterol  - Dạng xịt, mỗi liều chứa 25mcg, xịt ngày 2 lần, mỗi lần 2 liều 

Kháng cholinergic  

Ipratropium bromide  - Nang 2,5ml. Khí dung ngày 3 nang, chia 3 lần 

Tiotropium  - Dạng hít ngày 1 viên 18mcg 

Kết hợp cƣờng beta 2 tác dụng ngắn và kháng cholinergic 

Fenoterol/ 

Ipratropium  

- Dạng khí dung: khí dung ngày 3 lần, mỗi lần pha 1-2ml berodual với 3 

ml natriclorua 0,9%. Dạng xịt: xịt ngày 3 lần, mỗi lần 2 nhát 

Salbutamol/ 

Ipratropium  
- Nang 2,5ml. Khí dung ngày 3 nang, chia 3 lần 

Nhóm Methylxanthine (Chú ý không dùng kèm thuốc nhóm macrolide, tổng liều (bao gồm tất cả 

các thuốc nhóm methylxanthine) không quá 10mg/kg/ngày).  

Aminophylline  - Ống 240mg. Pha truyền tĩnh mạch ngày 2 ống, hoặcpha 1/2 ống với 

10ml glucose 5%, tiêm tĩnh mạch trong cấp cứu cơn khó thở cấp. 

Theophylline (SR)  - Viên 0,1g hoặc 0,3g. Liều 10mg/kg/ngày. Uống chia 2 lần. 

Glucocorticosteroids dạng phun hít 

Chú ý: cần xúc miệng sau sử dụng các thuốc dạng phun hít có chứa Glucocorticosteroid 

Beclomethasone  - Dạng xịt chứa 100mcg/ liều. Xịt ngày 4 liều, chia 2 lần 

Budesonide  
- Nang khí dung 0,5mg. Khí dung ngày 2-4 nang, chia 2lần, hoặc 

- Dạng hít, xịt, liều 200mcg/ liều. Dùng 2-4 liều/ ngày, chia 2 lần. 

Fluticasone  - Nang 5mg, khí dung ngày 2-4 nang, chia 2 lần 
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Kết hợp cƣờng beta 2 tác dụng kéo dài và Glucocoticosteroids  

Formoterol/ 

Budesonide  

- Dạng ống hít. Liều 160/4,5 cho 1 liều hít. Dùng 2-4 liều/ ngày, chia 2 

lần 

Salmeterol/ 

Fluticasone  

- Dạng xịt hoặc hít. Liều 50/250 hoặc 25/250 cho 1 liều. Dùng ngày 2-4 

liều, chia 2 lần. 

Glucocorticosteroids đƣờng toàn thân 

Prednisone  - Viên 5mg. Uống ngày 6-8 viên, uống 1 lần sau ăn sáng. 

Methylprednisolone - Lọ 40mg, tiêm tĩnh mạch. Ngày tiêm 1-2 lọ 

 

3.3. Thở oxy dài hạn tại nhà 

3.3.1. Chỉ định: suy hô hấp mạn (bệnh phổi tắc nghẽn mạn  tính giai đoạn 4): 

- Thiếu oxy (khí máu động mạch có: PaO2 55 mmHg) thấy trên hai mẫu máu trong vòng 3 

tuần, trạng thái nghỉ ngơi, không ở giai đoạn mất bù, không thở oxy, đã sử dụng các biện 

pháp điều trị tối ưu.   

- PaO2 từ 56-59 mmHg kèm thêm một trong các biểu hiện: 

 Dấu hiệu suy tim phải  

 Và/ hoặc đa hồng cầu 

 Và/ hoặc tăng áp động mạch phổi đã được xác định (siêu âm tim Doppler...) 

3.3.2. Lưu lượng, thời gian thở oxy: 

- 1-3 l/phút và sẽ điều chỉnh theo khí máu (để tránh tăng CO2 máu quá mức khuyến cáo nên 

bắt đầu với lưu lượng thở oxy ≤ 2 lít/phút).  Điều chỉnh lưu lượng oxy để đạt PaO2 từ 65 -

70 mmHg, tương ứng với SaO2 tối ưu là 90-95% lúc nghỉ ngơi. Thời gian thở oxy ít nhất 

15 giờ/24 giờ. 

3.3.3. Các nguồn oxy: 

- Các bình khí cổ điển: cồng kềnh và phải nạp thường xuyên.  

- Các máy chiết xuất oxy thuận tiện cho các bệnh nhân ít hoạt động. Ngoài ra còn có các 

bình oxy lỏng. 

3.4. Phẫu thuật 

Hiện đã áp dụng một số phẫu thuật giảm thể tích phổi, cắt bóng khí phổi hoặc thay 

phổi trong một số trường hợp nhất định. 



8 

 

3.5.   Điều trị BPTNMT theo giai đoạn bệnh 

3.5.1. Điều trị BPTNMT theo GOLD 2010 

Bảng 6: Chẩn đoán mức độ và điều trị BPTNMT theo giai đoạn bệnh ở thời kỳ ổn định theo GOLD 2010 

Giai đoạn I: BPTNMT nhẹ Giai đoạn II: BPTNMT trung bình Giai đoạn III: BPTNMT nặng Giai đoạn IV: BPTNMT rất nặng 

FEV1/FVC < 70%, FEV1  80% 

trị số lý thuyết. Có hoặc không 

có triệu chứng mạn tính (ho, 

khạc đờm, khó thở) 

FEV1/FVC <70%  

50%  FEV1 < 80% trị số lý thuyết. 

Có hoặc không có các triệu chứng 

mạn tính (ho, khạc đờm, khó thở) 

FEV1/FVC <70% 

30%  FEV1 < 50% trị số lý 

thuyết. 

Thường có các triệu chứng mạn 

tính (ho, khạc đờm, khó thở) 

FEV1/FVC < 70% 

FEV1 < 30% trị số lý thuyết hoặc có 

dấu hiệu lâm sàng của suy hô hấp 

mạn tính 

Tránh các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, bụi, hoá chất. Giáo dục về bệnh và cách theo dõi điều trị, tiêm phòng vaccine cúm 1 lần/năm. 

Dùng các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn khi cần thiết (salbutamol, terbutaline, ipratropium hoặc theophyllin) 

Dùng thường xuyên thuốc GPQ tác dụng kéo dài. Phục hồi chức năng hô hấp. 

Hít corticoid nếu các triệu chứng và chức năng hô hấp cải thiện đáng kể 

khi dùng thuốc này hoặc có các đợt cấp tái phát  3 lần/ 3 năm. 

Điều trị oxy dài hạn tại nhà nếu có 

suy hô hấp mạn tính nặng. Xét điều 

trị phẫu thuật  
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3.5.2. Điều trị BPTNMT theo GOLD 2011 

Bảng 7: Chọn thuốc điều trị BPTNMT theo GOLD 2011 

Nhóm bệnh nhân Lựa chọn ưu tiên Lựa chọn thứ hai Lựa chọn thay thế 

A SAMA khi cần  

hoặc SABA khi cần 

LAMA  

Hoặc LABA  

Hoặc SABA + SAMA 

Theophylline 

B LAMA  

hoặc LABA  

LAMA +  LABA  

 

SABA và/ hoặc SAMA 

Theophylline 

C ICS + LABA hoặc 

LAMA 

LAMA +  LABA  

 

Ức chế 

phosphodiesterase 4 

SABA và/ hoặc SAMA 

Theophylline 

D ICS + LABA hoặc 

LAMA 

ICS + LAMA  

Hoặc ICS + LABA + 

LAMA 

Hoặc ICS + LABA + Ức 

chế phosphodiesterase 4 

Hoặc LAMA + LABA 

Hoặc LAMA + Ức chế 

phosphodiesterase 4 

Carbocysteine 

SABA và/ hoặc SAMA 

Theophylline 

LAMA: kháng cholinergic tác dụng dài, SAMA: kháng cholinergic tác dụng ngắn, LABA: 

cường beta 2 tác dụng kéo dài, SABA: cường beta 2 tác dụng ngắn, ICS: corticoid dạng phun hít 

 

3.6. Theo dõi bệnh nhân  

- Khám lại 4 đến 6 tuần sau khi xuất viện vì đợt cấp và sau đó cứ 6 tháng một lần.  

- Ít nhất một năm một lần: đo chức năng hô hấp phân loại lại mức độ nặng. Phát hiện các bệnh 

phối hợp. 

- Đánh giá khả năng hoạt động, hợp tác với thầy thuốc và thích nghi với ngoại cảnh. 

- Đánh giá sự hiểu biết và tuân thủ phương pháp điều trị, kỹ thuật phun hít, sử dụng các thuốc 

giãn phế quản, corticoid. 

4. Tiên lƣợng và phòng bệnh 
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- BPTNMT tiến triển nặng dần không hồi phục vì vậy cần điều trị sớm, tích cực để bệnh tiến 

triển chậm. 

- Không hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp xúc với các khí độc hại, ô nhiễm môi trường.  

- Tránh lạnh, ẩm 

- Điều trị sớm các nhiễm khuẩn đường hô hấp và các bệnh lý kèm theo. 

- Tập thở bụng, thở chúm môi, ho có điều khiển. 

 

Tài liệu tham khảo: 

1. Hanley M.E and Welsh C.H (2008). "Chronic Obstructive Pulmonary Disease" Current 

Diagnosis & Treatment Emergency Medicine. 

2. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary 

disease. Update 2010. 

3. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary 

disease. Update 2011. 
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Hƣớng dẫn chẩn đoán và xử trí cấp cứu 

Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại nhà 

1. Đại cƣơng 

- Đợt cấp COPD là tình trạng thay đổi cấp tính của các biểu hiện lâm sàng: khó thở tăng, ho 

tăng, khạc đờm tăng và hoặc thay đổi màu sắc của đờm. Những biến đổi này đòi hỏi phải có 

thay đổi trong điều trị. 

- Căn nguyên đợt bùng phát 

 Nhiễm trùng hô hấp: Haemophilus influenzae, phế cầu, Moraxella catarrhalis… 

 Ô nhiễm không khí (khói thuốc, tiếp xúc nghề nghiệp, ozone) 

Nhiễm trùng hô hấp là nguyên nhân gây bùng phát thường gặp nhất. Khoảng 1/3 số trường 

hợp bùng phát không rõ căn nguyên. 

2. Chẩn đoán 

2.1. Các triệu chứng của đợt cấp COPD 

Bảng 8: Các triệu chứng của đợt cấp COPD 

Bộ phận cơ thể Triệu chứng 

Hô hấp Ho tăng 

Khó thở tăng 

Khạc đờm tăng và/ hoặc thay đổi màu sắc của đờm 

Nghe phổi thấy rì rào phế nang giảm, có thể thấy ran rít, ngáy 

Các biểu hiện khác có thể có hoặc không tùy theo mức độ nặng của bệnh 

Tim Nặng ngực 

Nhịp nhanh 

Cơ, xương Giảm khả năng gắng sức 

Tâm thần Rối loạn ý thức 

Trầm cảm 

Mất ngủ 

Buồn ngủ 

Toàn thân Mệt 

Sốt, rét run 

 

2.2. Các đánh giá ban đầu khi nghi có đợt cấp COPD 
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Tiến hành làm các xét nghiệm (nếu có thể): chụp X quang phổi, đo SpO2, đo PEF hoặc 

chức năng hô hấp… 

Bảng 9: Giá trị chẩn đoán của các thăm dò trong đánh giá đợt cấp COPD 

Thăm dò Có thể phát hiện 

Tại nhà 

Đo độ bão hòa oxy qua da Giảm oxy máu 

Tại bệnh viện 

Khí máu động mạch Tăng CO2 máu 

Giảm oxy máu 

pH máu bình thường hoặc giảm 

Chụp X quang phổi Phát hiện nguyên nhân gây đợt cấp 

Công thức máu Thiếu máu, đa hồng cầu 

Tăng bạch cầu 

Điện tim Nhịp nhanh 

Thiếu máu cơ tim cục bộ 

Sinh hóa máu Rối loạn điện giải 

Tăng hoặc hạ đường huyết 

Các rối loạn chuyển hóa 

 

2.3. Chẩn đoán xác định đợt cấp COPD 

Tiêu chuẩn Anthonisen 

- Khó thở tăng 

- Khạc đờm tăng 

- Thay đổi màu sắc của đờm 

2.4. Đánh giá mức độ nặng của bệnh 

Các yếu tố làm tăng mức độ nặng của đợt cấp COPD tại nhà 

- Rối loạn ý thức 

- Có ≥ 3 đợt cấp COPD trong năm trước. 

- Chỉ số khối cơ thể ≤ 20. 

- Các triệu chứng nặng lên rõ hoặc có rối loạn dấu hiệu chức năng sống. 

- Bệnh mạn tính kèm theo (bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim xung huyết, viêm phổi, đái tháo 

đường, suy thận, suy gan). 
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- Hoạt động thể lực kém. 

- Không có trợ giúp xã hội. 

- Đã được chẩn đoán COPD mức độ nặng hoặc rất nặng. 

- Đã có chỉ định thở oxy dài hạn tại nhà. 

Bảng 10: Phân loại mức độ nặng của đợt cấp theo ATS/ERS sửa đổi 

Mức độ nặng Mô tả 

Nhẹ Có thể kiểm soát bằng việc tăng liều các thuốc điều trị hàng ngày 

Trung bình Cần điều trị corticoid toàn thân hoặc kháng sinh 

Nặng Cần nhập viện hoặc khám cấp cứu 

 

3. Điều trị đợt cấp COPD tại nhà 

3.1. Hướng xử trí đợt cấp COPD 

Sơ đồ 1: Hướng dẫn xử trí đợt cấp COPD 

Bắt đầu hoặc gia tăng thuốc giãn phế quản 

Cân nhắc dùng kháng sinh 

Đánh giá lại trong 1-3 giờ 

Cải thiện triệu chứng 
Không cải thiện triệu chứng 

Tiếp tục điều trị 

Giảm liều thuốc khi có thể 

Thêm corticoid uống 

Đánh giá lại trong 1-3 giờ 

Triệu chứng nặng thêm 

Nhập viện 
Xem xét điều trị dài hạn 

Khi đã xác định đợt cấp 
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3.2. Điều trị cụ thể 

Tăng tối đa điều trị các thuốc giãn phế quản và corticoid dạng khí dung khi có đợt cấp 

COPD. 

 Thở oxy tại nhà 

- Áp dụng cho những trường hợp: áp dụng cho những trường hợp bệnh nhân đã có sẵn hệ thống 

oxy tại nhà. 

- Thở oxy 1-3 lít/ phút, duy trì SpO2 ở mức 90-92%. 

 Thuốc giãn phế quản 

- Nguyên tắc sử dụng 

 Kết hợp nhiều nhóm thuốc giãn phế quản 

 Tăng liều tối đa các thuốc giãn phế quản dạng khí dung  và dạng uống 

- Nhóm cường beta 2: 

 Salbutamol 5mg x 3 – 6 nang/ ngày (khí dung), hoặc terbutaline 5mg x 3-6 nang/ ngày 

(khí dung) hoặc salbutamol 100mcg x 2 nhát xịt/ mỗi 3 giờ. 

 Salbutamol 4mg x 4 viên/ ngày, uống chia 4 lần.  

 Terbutaline 2,5mg x 4 viên/ ngày, uống chia 4 lần. 

 Bambuterol 10mg x 1-2 viên (uống). 

- Nhóm kháng cholinergic: 

 Ipratropium nang 2,5ml x 3-6  nang/ ngày (khí dung), hoặc: 

 Tiotropium 18mcg x 1 viên/ ngày (hít) 

- Nhóm xanthin: Theophyllin 100mg: 10mg/kg/ ngày, uống chia 4 lần. 

 Corticoid 

- Budesonide 0,5mg x 4 nang/ ngày, khí dung chia 4 lần dùng đơn thuần hoặc kết hợp một 

trong các thuốc sau: 

 Prednisolone 1-2mg/kg/ngày (uống buổi sáng) 

 Methylprednisolone 1mg/kg/ ngày (uống buổi sáng) 

 Dạng kết hợp: 

- Kết hợp kháng cholinergic và thuốc cường beta 2: Fenoterol/ Ipratropiumx 6ml/ ngày, khí dung 

chia 3 lần hoặc Salbutamol/ Ipratropiumnang 2,5ml x 3-6 nang/  ngày, khí dung chia 3 lần. 

- Kết hợp thuốc cường beta 2 tác dụng kéo dài và corticoid dạng hít: 

 Budesonide + Formoterol 160/4.5 x 4-8 liều hít/  ngày, chia 2 lần 

 Fluticasone + Salmeterol50/250 x 4-8 liều hít/ ngày, chia 2 lần 
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 Thuốc kháng sinh 

- Chỉ định khi bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng rõ: ho khạc đờm nhiều, đờm đục (nhiễm 

khuẩn) hoặc có sốt và các triệu chứng nhiễm trùng khác kèm theo.  

- Nên sử dụng một trong các thuốc sau, hoặc có thể kết hợp 2 thuốc thuộc 2 nhóm khác nhau: 

 Nhóm betalactam: Ampicillin/ amoxillin + kháng betalactamase: liều 3g/ ngày, chia 3 

lần; hoặc dùng cefuroxim: liều 2g/ ngày, uống chia 4 lần; hoặc dùng: ampicillin/ 

amoxillin/ cephalexin: liều 3g/ ngày, chia 3 lần. 

 Levofloxacin 750mg/ ngày, moxifloxacin 400mg/ ngày, ciprofloxacin 1g/ ngày. 

3.4. Theo dõi và chỉ định bệnh nhân nhập viện điều trị 

Các trường hợp đợt cấp COPD nhẹ thường được chỉ định điều trị tại nhà. Cần chỉ định 

nhập viện cho các bệnh nhân này khi có 1 hoặc nhiều dấu hiệu sau: 

 

Bảng 11: Chỉ định nhập viện cho đợt cấp COPD 

- Khó thở nặng 

- Đã có chẩn đoán COPD nặng hoặc rất 

nặng 

- Xuất hiện các dấu hiệu thực thể mới: 

tím môi, đầu chi, phù ngoại biên 

- Đợt cấp đã thất bại với các điều trị ban đầu 

- Có bệnh mạn tính nặng kèm theo 

- Cơn bùng phát thường xuyên xuất hiện 

- Nhịp nhanh mới xuất hiện 

- Tuổi cao 

- Không có hỗ trợ từ gia đình 

 

Tài liệu tham khảo: 

4. Hanley M.E and Welsh C.H (2008). "Chronic Obstructive Pulmonary Disease" Current 

Diagnosis & Treatment Emergency Medicine. 

5. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary 

disease. Update 2010. 

6. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary 

disease. Update 2011. 
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Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị 

đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại các khoa nội 

1. Đại cƣơng 

Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được chia thành nhiều mức độ nặng khác nhau. 

Những trường hợp đợt cấp mức độ nhẹ thường kiểm soát bằng tăng các điều trị hàng ngày. Khi 

bệnh nặng hơn, hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng (đợt cấp mức độ trung bình) thường cần dùng 

thêm kháng sinh và/ hoặc corticoid đường uống. Nếu đợt cấp kèm thêm một hoặc nhiều dấu hiệu 

sau (tham khảo thêm bảng 11): 

 Có biểu hiện suy hô hấp trên lâm sàng (đợt cấp BPTNMT mức độ nặng) 

 Không đáp ứng với điều trị ban đầu 

 Có bệnh mạn tính nặng kèm theo: bệnh gan, thận, tim mạch 

 Không có hỗ trợ từ phía gia đình 

Chỉ định nhập viện điều trị tại khoa nội hoặc khoa hồi sức còn phụ thuộc vào trình độ cán 

bộ y tế và sự sẵn có của các trang thiết bị. 

2. Chẩn đoán 

2.1. Chẩn đoán xác định 

Bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đột nhiên xuất hiện một hoặc 

nhiều dấu hiệu: 

- Ho tăng 

- Khó thở tăng 

- Khạc đờm tăng hoặc thay đổi màu sắc của đờm 

Các biểu hiện khác có thể có bao gồm: sốt, rối loạn ý thức, tiểu ít, tím môi, giảm hoạt 

động...  

2.2. Chẩn đoán nguyên nhân gây đợt cấp 

- Nguyên nhân trực tiếp thường gặp nhất gây đợt cấp là nhiễm khuẩn khí phế quản phổi cấp do 

virus hoặc vi khuẩn (các vi khuẩn thường gặp là Streptococcus pneumoniae, Hemophilus 

influenzae và Moraxella catarrhalis). 

- Các nguyên nhân khác: nhiễm lạnh, bụi ô nhiễm, khói khí độc. 

- Không rõ nguyên nhân: 1/3 các trường hợp. 

2.3. Chẩn đoán phân biệt 
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- Lao phổi.Chẩn đoán phân biệt dựa vào X quang phổi thấy tổn thương nốt, thâm nhiễm. Thấy 

trực khuẩn kháng cồn kháng toan trong đờm, PCR- BK đờm dương tính. Cơn hen phế quản: 

cơn khó thở xuất hiện trên bệnh nhân đã có chẩn đoán hen phế quản (tham khảo bài bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định và bài hen phế quản). Trong một số trường hợp khó có 

thể không phân biệt được ngay mà phải đến khi đợt cấp đã ổn định mới chẩn đoán phân biệt 

được. 

Bảng 12: Chẩn đoán phân biệt đợt cấp BPTNMT với hen phế quản 

Cơn hen phế quản Đợt cấp BPTNMT 

Bệnh nhân trẻ tuổi, tiền sử hen từ nhỏ. Cơn 

xuất hiện đột ngột thường liên quan với tiếp 

xúc dị nguyên 

Tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, 

khó thở thường xuất hiện sau 40 tuổi 

Ran rít, ran ngáy nhiều, lan toả hai bên. 

Trường hợp nguy kịch thấy phổi im lặng 

Nghe phổi chủ yếu thấy rì rào phế nang 

giảm. Có thể nghe thấy ran rít, ran ngáy hoặc 

không 

Ít khi có gan to Thường thấy gan to của tâm phế mạn 

Điện tim bình thường. Cơn hen nặng kéo dài 

có thể có tâm phế cấp 

Trục phải, dầy thất phải 

XQ phổi: phổi tăng sáng ngoại vi. Tim hình giọt nước, hình ảnh “phổi bẩn”. 

Đáp ứng nhanh với điều trị corticoid hoặc 

thuốc giãn phế quản 

 

 

- Giãn phế quản đợt bội nhiễm: tiền sử ho khạc đờm kéo dài, khám phổi thấy ran ẩm, nổ khu trú 

hoặc lan tỏa hai bên phổi. Chẩn đoán phân biệt bằng chụp cắt lớp vi tính ngực lớp mỏng, độ 

phân giải cao. 

- Tràn khí màng phổi: đau ngực đột ngột, khó thở tăng. Khám phổi thấy tam chứng Galiard bên 

tràn khí. Chẩn đoán xác định bằng chụp X quang phổi thấy hình tràn khí màng phổi. 

2.4. Chẩn đoán mức độ  

Bảng 13: Phân loại mức độ nặng của đợt cấp BPTNMT theo Burge S (2003) 

Mức độ Tiêu chí 

Nhẹ Cần dùng kháng sinh, không cần corticoid toàn thân. Không có dấu 

hiệu suy hô hấp trên lâm sàng và/ hoặc khí máu. 
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Trung bình Đợt cấp cần điều trị corticoid đường tĩnh mạch, có hoặc không kháng 

sinh. Không có dấu hiệu suy hô hấp trên lâm sàng và/ hoặc khí máu. 

Nặng Suy hô hấp với giảm oxy máu,  nhưng không tăng CO2, không toan 

máu; PaO2< 60 mmHg và PaCO2< 45mmHg. 

Rất nặng Suy hô hấp với tăng CO2 máu, còn bù, nhưng không toan máu, PaO2< 

60 mmHg, PaCO2> 45 mmHg, và pH > 7,35. 

Đe dọa 

cuộc sống 

Suy hô hấp với tăng CO2 máu, mất bù, kèm toan máu, PaO2< 60 

mmHg, PaCO2> 45 mmHg, và pH < 7,35. 

 

 Chỉ định nhập viện điều trị với tất cả những trường hợp đợt cấp BPTNMT mức độ nặng, rất 

nặng hoặc có đe dọa cuộc sống. 

3.  Điều trị 

3.1. Hàm lượng và đường dùng của các thuốc giãn phế quản 

 Xem bảng 5 - phần hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai 

đoạn ổn định. 

3.2. Điều trị đợt cấp mức độ nhẹ 

- Điều trị và tăng (nếu cần) liều thuốc giãn phế quản phun hít đến 4 - 6 lần/ ngày.  

- Dùng thuốc giãn phế quản đường uống nếu không có thuốc đường hít: salbutamol 4 mg x 4 

viên/ngày chia 4 lần hoặc terbutaline 2,5 mg x 4 viên/ngày.  

- Prednisolone uống 1mg/kg/ ngày.  

- Kháng sinh: betalactam/ kháng betalactamase (amoxillin/ acid clavunalic; ampicillin/ 

sulbactam) 3g/ ngày hoặc cefuroxim 2g/ ngày hoặc moxifloxacin 400mg/ ngày hoặc 

levofloxacin 750mg/ ngày. 

3.3. Điều trị đợt cấp mức độ trung bình 

- Tiếp tục các biện pháp điều trị đã nêu ở trên. Theo dõi mạch huyết áp, nhịp thở, SpO2.  

- Thở oxy 1-2 lít/phút sao cho SpO2> 90% và thử lại khí máu sau 30 phút nếu có điều kiện.  

- Tăng số lần xịt hoặc khí dung các thuốc giãn phế quản lên  6 - 8 lần với các thuốc giãn phế 

quản cường 2phối hợp với kháng chollinergic: fenoterol/ ipratropium hoặc salbutamol/ 

ipratropium.  

- Nếu không đáp ứng với các thuốc khí dung thì dùng salbutamol, terbutalin truyền tĩnh mạch 

với liều 0,5 – 2mg/giờ, điều chỉnh liều thuốc theo đáp ứng của bệnh nhân. Truyền bằng bơm 

tiêm điện hoặc bầu đếm giọt. 
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- Methylprednisolon: 2 mg/ kg/ngày tiêm tĩnh mạch chia làm 2 lần.  

- Nếu bệnh nhân chưa dùng theophyline, không có rối loạn nhịp tim và không có salbutamol 

hoặc terbutalin thì có thể dùng aminophylin 0,24g x 1 ống + 100 ml glucose 5% truyền tĩnh 

mạch trong 30 phút, sau đó chuyển sang liều duy trì. Tổng liều Theophylline không quá 

10mg/kg/24 giờ (bao gồm cả dạng uống và tiêm, truyền tĩnh mạch). Trong quá trình điều trị 

bằng theophylline cần lưu ý dấu hiệu ngộ độc của thuốc: buồn nôn, nôn, rối loạn nhịp tim, co 

giật, rối loạn tri giác. 

- Kháng sinh: cefotaxime 1g x 3 lần/ngày hoặc ceftriaxone 1gx 3 lần/ngày hoặc ceftazidime 1g 

x 3 lần/ ngày; phối hợp với nhóm aminoglycosid 15mg/kg/ngày hoặc fluoroquinolon 

(ciprofloxacin 1g/ngày, levofloxacin 750mg/ngày...). 

- Thông khí nhân tạo không xâm nhập (TKNTKXN) (BiPAP) khi có ít nhất 2 tiêu chuẩn 

sau: 

 Khó thở vừa tới nặng có co kéo cơ hô hấp phụ và hô hấp nghịch thường.  

 Toan hô hấp nặng (pH: 7,25 – 7,30) và PaCO2 45 – 65 mmHg.  

 Tần số thở > 25 lần/phút.  

 Nếu sau 60 phút TKNTKXN, các thông số PaCO2 tiếp tục tăng và PaO2 tiếp tục giảm hoặc 

các triệu chứng lâm sàng tiếp tục xấu đi thì cần chuyển sang thông khí nhân tạo xâm nhập. 

- Chống chỉ định TKNTKXN:  

 Ngừng thở, ngủ gà, rối loạn ý thức, không hợp tác. 

 Rối loạn huyết động: tụt huyết áp, loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim. 

 Nguy cơ hít phải dịch dạ dày, đờm nhiều, dính. 

 Mới phẫu thuật răng hàm mặt hoặc mổ dạ dày.  

 Bỏng, chấn thương đầu, mặt, béo phì quá nhiều. 
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Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị suy hô hấp nặng 

do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

1. Đại cƣơng 

Những trường hợp đợt cấp BPTNMT có đe dọa cuộc sống (bảng 13) hoặc những bệnh 

nhân có  2 dấu hiệu nặng trong bảng 14, cần được điều trị tại khoa hồi sức. 

2. Chẩn đoán 

2.1. Chẩn đoán xác định 

Triệu chứng lâm sàng  

- Đã được chẩn đoán BPTNMT 

- Xuất hiện các dấu hiệu:  

 Khó thở tăng lên, thở rít 

 Nghe phổi có nhiều ran ngáy, ran rít; có thể có ran nổ hoặc ran ẩm 

 Khạc đờm nhiều hơn, đờm đục 

 Có thể có tím, vã mồ hôi 

 Rối loạn tinh thần, nếu khó thở nguy kịch có thể rối loạn ý thức, thậm chí hôn mê  

Triệu chứng cận lâm sàng 

- PaO2 giảm nặng, SpO2 giảm, PaCO2 tăng cao, pH giảm. 

- X quang phổi: hình ảnh thành phế quản dày, phổi quá sáng, có hình lưới, nốt, thâm nhiễm hai 

bên phổi. 

2.2. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Nguyên nhân trực tiếp thường gặp nhất gây đợt cấp là nhiễm khuẩn khí phế quản phổi cấp do 

virus hoặc vi khuẩn (các vi khuẩn thường gặp là Streptococcus pneumoniae, Hemophilus 

influenzae và Moraxella catarrhalis), Pseudomonas aeruginosa. 

- Nguyên nhân khác: nhiễm lạnh, bụi ô nhiễm, khói khí độc. 

- Không rõ nguyên nhân: 1/3 các trường hợp. 

2.3. Chẩn đoán phân biệt  

- Lao phổi 

- Hen phế quản 

- Tràn khí màng phổi 

- Nhồi máu phổi  
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6.4. Đánh giá mức độ nặng của đợt cấp BPTNMT 

Bảng 14: Đánh giá mức độ nặng của đợt cấp BPTNMT 

Các chỉ số Nặng Nguy kịch 

Lời nói Từng từ Không nói được 

Tri giác Ngủ gà, lẫn lộn Hôn mê 

Co kéo cơ hô hấp  Rất nhiều Thở nghịch thường 

Tần số thở/phút 25-35  Thở chậm, ngừng thở 

Khó thở Liên tục Liên tục 

Tính chất đờm : 

- Thay đổi màu sắc 

- Tăng số lượng 

- Kèm theo sốt 

- Kèm theo tím và phù 

mới xuất hiện 

Có 3 trong 4 đặc điểm Có thể cả 4, nhưng thường 

bệnh nhân không ho khạc 

được nữa 

Mạch/phút >120 Chậm, loạn nhịp 

SpO2 % 87-85 < 85 

PaO2 mmHg 40-50 <40 

PaCO2 mmHg 55-65 > 65 

pH máu 7.25-7.30 < 7.25 

 

 Chú ý : Chỉ cần có 2 tiêu chuẩn của mức độ nặng trở lên ở một mức độ là đủ 

3. Điều trị 

3.1. Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có suy hô hấp nặng 

- Thở oxy qua gọng kính, giữ SpO2: 90% - 92% 

- Dùng thuốc giãn phế quản tại chỗ: 

 Thuốc cường beta 2, khí dung qua mặt nạ 5 mg (salbutamol, terbutalin), nhắc lại tuỳ 

theo tình trạng BN, có thể dùng nhiều lần. 

 Thuốc ức kháng cholinergic: ipratropium (0,5 mg) khí dung qua mặt nạ, nhắc lại nếu 

cần thiết. 
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- Kết hợp truyền tĩnh mạch các thuốc cường 2 (salbutamol, terbutalin) 

 Tốc độ khởi đầu 0,5 mg/giờ, điều chỉnh liều theo đáp ứng của bệnh nhân (tăng tốc độ 

truyền 30 phút/lần cho tới khi có đáp ứng hoặc đạt liều tối đa 3mg/giờ).  

 Có thể dùng aminophyline 0,24g pha với 100ml dịch glucose 5%, truyền trong  30- 60 

phút, sau đó truyền duy trì với liều 0,5 mg/kg/giờ. Tổng liều theophylline không quá 

10mg/kg/24 giờ. 

- Methylprednisolon 2mg/kg/24 giờ tiêm tĩnh mạch chia 2 lần. 

- Kháng sinh : 

 Cephalosporin thế hệ 3 (cefotaxim hoặc ceftazidime 3g/ngày). 

 Kết hợp với nhóm aminoglycosid hoặc fluoroquinolone. 

 Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn bệnh viện: dùng kháng sinh theo phác đồ xuống thang, dùng 

kháng sinh phổ rộng và có tác dụng trên trực khuẩn mủ xanh. 

Thở máy không xâm nhập  

- Nếu không có chống  chỉ định.  

- Thường lựa chọn phương thức BiPAP:  

 Bắt đầu với: IPAP = 8 - 10 cmH2O 

 EPAP: 4 - 5 cmH2O 

 FiO2 điều chỉnh để có SpO2> 90% 

 Điều chỉnh thông số: tăng IPAP mỗi lần 2 cmH2O 

- Mục tiêu: bệnh nhân dễ chịu, tần số thở < 30/phút, SpO2> 90%, xét nghiệm không có nhiễm 

toan hô hấp. 

- Nếu thông khí không xâm nhập không hiệu quả hoặc có chống chỉ định: đặt ống nội khí quản 

và thông khí nhân tạo qua ống nội khí quản. 

Thở máy xâm nhập  

- Phương thức: nên chỉ định thông khí nhân tạo hỗ trợ/điều khiển thể tích  

 Vt = 5 - 8 ml/kg 

  I/E = 1/3 

 Trigger 3-4 lít/phút 

 FiO2 lúc đầu đặt 100%, sau đó điều chỉnh theo oxy máu.  

 PEEP = 5 cmH2O hoặc đặt bằng 0,5 autoPEEP 

- Các thông số được điều chỉnh để giữ Pplat < 30 cmH2O, auto-PEEP không tăng, SpO2> 92%, 

pH máu > 7,20. Duy trì tần số thở ở khoảng 20 lần/phút bằng thuốc an thần.  
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- Trong trường hợp bệnh nhân khó thở nhiều, không thở theo máy, có thể chuyển sang thông 

khí điều khiển (thể tích hoặc áp lực). Tuy nhiên việc dùng an thần liều cao hoặc giãn cơ có thể 

làm khó cai thở máy. 

- Đánh giá tình trạng bệnh nhân hàng ngày để xem xét cai thở máy khi các yếu tố gây mất bù 

đã được điều trị ổn định. 

3.2. Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có suy hô hấp nguy kịch 

- Bóp bóng qua mặt nạ với oxy 100%. 

- Đặt ống nội khí quản, thông khí nhân tạo. 

- Hút đờm qua nội khí quản. 

- Dùng thuốc giãn phế quản truyền tĩnh mạch (xem phần 3.1.). 

- Tiêm tĩnh mạch corticoid (xem phần 3.1.). 

- Dùng thuốc kháng sinh tiêm tĩnh mạch (xem phần 3.1). 

3.3. Kháng sinh 

Dùng kết hợp kháng sinh: nhóm cephalosporin thế hệ 3 (ceftazidime 3g/ ngày) hoặc 

imipenem 50mg/kg/ ngày kết hợp amikacin 15mg/kg/ ngày hoặc ciprofloxacin 800mg/ ngày 

levofloxacin 750mg/ngày. 

4. Theo dõi - Dự phòng 

- Theo dõi tình trạng suy hô hấp, tắc nghẽn phế quản để điều chỉnh liều thuốc và thông số máy 

thở. 

- Theo dõi phát hiện biến chứng của thở máy. 

-  Đánh giá ý thức bệnh nhân, tiến triển của bệnh hàng ngày để xem xét chỉ định cai thở máy. 

- Dự phòng: xem bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

Tài liệu tham khảo: 
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Diagnosis, Management, and Prevention of COPD”, Internet version, updated 2011, 
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Hƣớng dẫn phục hồi chức năng hô hấp và chăm sóc bệnh nhân COPD 

1. Đại cƣơng 

Phục hồi chức năng hô hấp giúp làm giảm triệu chứng khó thở, cải thiện chất lượng cuộc 

sống, tăng khả năng gắng sức, giúp ổn định hoặc cải thiện bệnh, giảm số đợt kịch phát phải nhập 

viện điều trị, giảm số ngày nằm viện, tiết kiệm chi phí điều trị.  

Phục hồi chức năng hô hấp bao gồm 3 nội dung chính: 

- Giáo dục sức khỏe: người bệnh được tư vấn cai thuốc lá, kiến thức về bệnh, hướng dẫn sử 

dụng thuốc, thở oxy đúng cách, kỹ năng dùng ống bơm xịt, bình hít hay máy khí dung, các 

phương pháp ho khạc đờm, tập thở. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng được tư vấn để có chế độ dinh 

dưỡng hợp lý nhằm cải thiện tình trạng gầy yếu, sút cân, suy dinh dưỡng thường đi kèm với 

BPTNMT.  

- Vật lý trị liệu hô hấp: bệnh nhân được hướng dẫn và thực hành các kỹ thuật cải thiện thông 

khí, ho khạc đờm, học các bài tập thể dục và vận động để tăng cường thể chất và khắc phục hậu 

quả căn bệnh. Các bài tập cần được thiết kế phù hợp với mỗi bệnh nhân. 

- Hỗ trợ tâm lý và tái hòa nhập xã hội: Rối loạn tâm thần kiểu trầm cảm thường đi kèm với 

BPTNMT. Nếu bệnh nhân được tư vấn và hỗ trợ tâm lý sẽ cải thiện được tình trạng này. 

Trong phạm vi bài này, chúng tôi đề cập đến nội dung vật lý trị liệu hô hấp cho bệnh nhân 

BPTNMT. 

2. Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng hô hấp 

2.1. Phương pháp thông đờm làm sạch đường thở 

- Mục đích: giúp bệnh nhân biết cách loại bỏ đờm, dịch tiết phế quản làm cho đường thở thông 

thoáng. 

- Chỉ định: bệnh nhân có nhiều đờm gây cản trở hô hấp hoặc gặp khó khăn khi khạc đờm. 

Phương pháp này bao gồm 2 kỹ thuật chính: 

2.1.1. Ho có kiểm soát 

- Ho thông thường: là một phản xạ bảo vệ của cơ thể nhằm tống những vật “lạ” ra ngoài.  

- Để thay thế những cơn ho thông thường dễ gây mệt, khó thở, cần hướng dẫn bệnh nhân sử 

dụng kỹ thuật ho có kiểm soát: 

+ Ho có kiểm soát là động tác ho hữu ích giúp tống đờm ra ngoài, làm sạch đường thở và 

không làm cho người bệnh mệt, khó thở… 

+ Mục đích của ho có kiểm soát không phải để tránh ho mà lợi dụng động tác ho để làm sạch 

đường thở. 
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+ Ở bệnh nhân COPD cần có một luồng khí đủ mạnh tích lũy phía sau chỗ ứ đọng đờm để đẩy 

đờm di chuyển ra ngoài. 

Kỹ thuật ho có kiểm soát 

 Bước 1: Ngồi trên giường hoặc ghế thư giãn, thoải mái.  

 Bước 2: Hít vào chậm và thật sâu. 

 Bước 3: Nín thở trong vài giây. 

 Bước 4: Ho mạnh 2 lần, lần đầu để long đờm, lần sau để đẩy đờm ra ngoài. 

 Bước 5: Hít vào chậm và nhẹ nhàng. Thở chúm môi vài lần trước khi lặp lại động tác ho. 

Lƣu ý:  

- Khạc đờm vào lọ để xét nghiệm hoặc khạc vào khăn giấy, sau đó bỏ vào thùng rác tránh lây 

nhiễm.  

- Khi có cảm giác muốn ho, đừng cố gắng nín ho mà nên thực hiện kỹ thuật ho có kiểm soát để 

giúp tống đờm ra ngoài. 

- Tùy lực ho và sự thành thạo kỹ thuật của mỗi người, có khi phải lặp lại vài lần mới đẩy được 

đờm ra ngoài. 

- Một số người bệnh có lực ho yếu có thể thay thế bằng kỹ thuật thở ra mạnh. 

2.1.2. Kỹ thuật thở ra mạnh 

Nhằm thay thế động tác ho có kiểm soát trong những trường hợp người bệnh yếu mệt, 

không đủ lực để ho. 

Kỹ thuật thở ra mạnh 

 Bước 1: Hít vào chậm và sâu 

 Bước 2: Nín thở trong vài giây 

 Bước 3: Thở ra mạnh và kéo dài 

 Bước 4: Hít vào nhẹ nhàng. Hít thở đều vài lần trước khi lập lại 

Lƣu ý: Để hỗ trợ thông đờm có hiệu quả cần phải 

- Uống đủ nước hàng ngày, trung bình từ 1lít – 1,5lít nước, nhất là những bệnh nhân có thở 

oxy, hoặc trong điều kiện thời tiết nóng bức. 

- Chỉ nên dùng các loại thuốc long đờm, loãng đờm, không nên dùng các thuốc có tác dụng ức 

chế ho. 

2.2. Bảo tồn và duy trì chức năng hô hấp 

- Mục đích: 

 Hướng dẫn các bài tập thở để khắc phục sự ứ khí trong phổi. 
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 Hướng dẫn các biện pháp đối phó với tình trạng khó thở. 

- Ở bệnh nhân COPD nhất là ở nhóm viêm phế quản mãn, thường có tình trạng tắc nghẽn các 

đường đẫn khí do đờm nhớt hay viêm nhiễm phù nề gây hẹp lòng phế quản. Còn ở nhóm khí phế 

thũng, các phế nang thường bị phá hủy, mất tính đàn hồi. Dẫn đến hậu quả không khí thường bị 

ứ đọng trong phổi, gây thiếu oxy cho nhu cầu cơ thể. Các bài tập thở là các kỹ thuật nhằm khắc 

phục tình trạng ứ khí trong phổi và tăng cường cử động hô hấp của lồng ngực.  

2.2.1. Bài tập thở chúm môi 

- Khí bị nhốt trong phổi làm cho người bệnh khó thở; đẩy được lượng khí cặn ứ đọng trong 

phổi ra ngoài mới có thể hít được không khí trong lành. 

- Thở chúm môi là phương pháp giúp cho đường thở không bị xẹp lại khi thở ra nên khí thoát 

ra ngoài dễ dàng hơn. 

Kỹ thuật thở chúm môi 

 Tư thế ngồi thoải mái.  

 Thả lỏng cổ và vai.  

 Hít vào chậm qua mũi. 

 Môi chúm lại như đang huýt sáo, thở ra bằng miệng chậm sao cho thời gian thở ra gấp đôi 

thời gian hít vào. 

Lƣu ý: 

 Nên lặp lại động tác thở chúm môi nhiều lần cho đến khi hết khó thở.  

 Tập đi tập lại nhiều lần sao cho thật nhuần nhuyễn và trở thành thói quen. 

 Nên dùng kỹ thuật thở chúm môi bất cứ lúc nào cảm thấy khó thở, như khi leo cầu thang, 

tắm rửa, tập thể dục… 

2.2.2. Bài tập thở hoành 

Bệnh nhân COPD: 

- Do tình trạng ứ khí trong phổi nên lồng ngực bị căng phồng làm hạn chế hoạt động của cơ 

hoành. 

- Cơ hoành là cơ hô hấp chính, nếu hoạt động kém sẽ làm thông khí ở phổi kém và các cơ hô 

hấp phụ phải tăng cường hoạt động. 

- Tập thở cơ hoành sẽ giúp tăng cường hiệu quả của động tác hô hấp và tiết kiệm năng lượng. 

Kỹ thuật thở hoành 

 Ngồi ở tư thế thoải mái. Thả lỏng cổ và vai. 

 Đặt 1 bàn tay lên bụng và đặt bàn tay còn lại lên ngực. 
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 Hít vào chậm qua mũi sao cho bàn tay trên bụng có cảm giác bụng phình lên. Lồng ngực 

không di chuyển. 

 Hóp bụng lại và thở ra chậm qua miệng với thời gian thở ra gấp đôi thời gian hít vào và 

bàn tay trên bụng có cảm giác bụng lõm xuống. 

Lƣu ý: 

 Nên tập thở cơ hoành nhiều lần trong ngày cho đến khi trở thành thói quen. 

 Sau khi đã nhuần nhuyễn kỹ thuật thở cơ hoành ở tư thế nằm hoặc ngồi, nên tập thở cơ 

hoành khi đứng, khi đi bộ và cả khi làm việc nhà. 

2.2.3. Các biện pháp đối phó với cơn khó thở  

- Chọn các tư thế đứng hoặc ngồi sao cho phần thân trên từ hông trở lên hơi cúi về phía trước. 

Có thể tìm các điểm tựa như tường, mặt bàn, bệ gạch…Tư thế này giúp cơ hoành di chuyển 

dễ dàng hơn. 

- Luôn kết hợp với thở mím môi. 

- Ở tư thế ngồi, chi trên nên đặt ở tư thế sao cho khuỷu tay hoặc bàn tay chống lên đầu gối hay 

đầu tựa vào cẳng tay. Ở tư thế này, các hoạt động của các cơ hô hấp ở lồng ngực hỗ trợ tốt 

nhất để làm nở phổi. 

2.2.4. Cơn khó thở về đêm 

Nếu bệnh nhân có cơn khó thở về đêm, thường phải thức giấc vì khó thở cần lưu ý: 

Trƣớc khi ngủ: 

 Dùng thuốc giãn phế quản loại tác dụng kéo dài. 

 Dùng nhiều gối để kê đầu cao khi ngủ. 

 Đặt thuốc bơm xịt loại để cắt cơn ngay cạnh giường, trong tầm tay. 

Khi thức giấc vì khó thở: 

 Ngồi ở cạnh mép giường với tư thế hơi cúi người ra phía trước, khuỷu tay chống gối. 

 Thở mím môi chậm rãi và điềm tĩnh cho đến khi hết khó thở. 

2.3. Tập thể dục và luyện tập 

2.3.1. Xây dựng chương trình luyện tập: 

Thể dục và vận động liệu pháp là một phương pháp giúp tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. 

Trong COPD, thể dục và vận động liệu pháp giúp bệnh nhân kiểm soát bệnh tật tốt hơn, dễ thích 

nghi với bệnh tật và mang lại niềm vui sống cho bệnh nhân.   

- Tập thể dục giúp cho khí huyết lưu thông, cơ bắp mạnh khỏe hơn, cơ hô hấp mạnh hơn. 
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- Các bài tập được xây dựng phù hợp với khả năng và thể lực của từng người và được tăng dần 

cường độ để đạt được hiệu quả cần thiết.  

- Các động tác đơn giản, từ nhẹ đến nặng, khi bệnh nhân cảm thấy khó thở thì dừng lại. 

2.3.2. Các bài tập vận động:  

Bài tập vận động tay 

- Bệnh nhân được hướng dẫn các bài tập vận động tay để tăng cường sức cơ chi trên, cơ hô hấp.  

- Các bắp cơ vai, ngực và cánh tay khỏe mạnh sẽ hỗ trợ tốt cho động tác hô hấp và những động 

tác thường ngày như nấu ăn, quét dọn, vệ sinh cá nhân… 

- Các loại hình vận động tay thường dùng: nâng tạ, máy tập chi trên đa năng… 

Bài tập vận động chân 

- Giúp cho các bắp cơ ở chân rắn chắc hơn, bên cạnh đó còn giữ vai trò rất quan trọng trong 

việc cải thiện chức năng tim - phổi, giúp cho cơ thể có được sức bền cần thiết, dẻo dai và 

người bệnh sẽ lâu mệt hơn khi phải gắng sức.  

- Bài tập vận động chân còn giúp cho người bệnh đi lại tốt hơn, đem lại sự năng động và tự tin 

cho bệnh nhân và không lệ thuộc vào người khác.  

- Bài tập được xây dựng phù hợp với khả năng và thể lực của từng người và được tăng dần 

cường độ để đạt được hiệu quả cần thiết.  

- Loại hình thường được sử dụng: xe đạp lực kế, thảm lăn, đi bộ trên mặt phằng, leo cầu 

thang… 

2.3.3. Thời gian, liệu trình tập luyện 

- Chương trình tập luyện được xây dựng trong khoảng thời gian ít nhất 8 tuần, mỗi tuần 3 buổi. 

Bệnh nhân COPD tham gia chương trình phải tham gia đầy đủ để đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Khi đã thành thạo các bài tập, bệnh nhân sẽ tự tập luyện tại nhà.  

- Luyện tập vận động không đều đặn, không đầy đủ, không đúng phương pháp sẽ không đem 

lại những kết quả như mong muốn. 

2.3.4. Hướng dẫn bệnh nhân tập luyện các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày 

 Đi bộ 

 Bắt đầu bằng đi bộ một thời gian ngắn trên mặt phẳng, có thể dùng oxy nếu cần thiết. Khi 

có cảm giác khó thở phải dừng lại ngay.  

 Khuyên bệnh nhân đi theo tốc độ của riêng mình, phù hợp với gắng sức của họ.  

 Trong khi đi bách bộ cần kết hợp với bài tập thở hoành, khi hít vào bụng giãn nở to, khi 

thở ra bụng xẹp lại. 
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Lƣu ý:  

- Tránh những động tác thừa không cần thiết, tránh mang những vật nặng. 

- Kéo dài khoảng cách đi bộ của mình theo nỗ lực tập luyện hàng ngày của bệnh nhân. Dần dần 

bệnh nhân sẽ thấy hài lòng vì khả năng gắng sức đã được cải thiện. 

- Đặt mục tiêu hợp lý để đạt được, không nên cố gắng mọi cách để đạt được mục tiêu đó.  

 Leo cầu thang 

 Leo cầu thang là một gắng sức thể lực nặng do vậy có thể phải thở oxy bổ sung trong quá 

trình leo. 

 Bệnh nhân cần bước từng bước một tay bám vào tay vịn của cầu thang để giữ thăng bằng 

tránh ngã. 

 Vừa leo cầu thang vừa phối hợp với thở hoành và thở chúm môi để giảm khó thở và tăng 

khả năng gắng sức. 

 Khi bệnh nhân cảm thấy khó thở thì dừng lại và ngồi nghỉ tại bậc hoặc chiếu nghỉ của cầu 

thang. 

 Tắm rửa, vệ sinh cá nhân 

 Tự tắm rửa, vệ sinh cá nhân là 1 trong những việc thường gây khó thở. 

 Không nên tắm khi thấy trong người không khỏe và ở nhà một mình. 

 Nên dùng vòi hoa sen loại cầm tay, ống dẫn nước đủ dài di động dễ dàng. 

 Dùng bàn chải có cán dài để kỳ cọ, tránh phải cúi người hoặc với tay. 

 Để tránh khó thở, nên dùng ghế để ngồi khi tắm. Chọn ghế loại chắc chắn, nhẹ, chiều cao 

thích hợp, có chỗ dựa hoặc không tuỳ ý. 

 Nên đặt những thanh vịn trong nhà tắm để có chỗ bám, tựa khi cần thiết. 

 Không nên dùng các loại xà bông, dầu gội… có mùi hắc khó chịu. 

 Nếu bệnh nhân đang thở oxy dài hạn tại nhà, trong khi tắm cũng vẫn cần phải thở oxy. Đặt 

bình oxy cạnh cửa phòng tắm, dây dẫn oxy đủ dài đưa vào nhà tắm. 

 Mặc quần áo 

 Sắp xếp tủ quần áo gọn gàng, ngăn nắp sao cho dễ lấy, vừa tầm tay. 

 Tránh các loại quần áo chật, bó sát, quá nhiều lớp, các loại áo cổ kín, cổ cao, áo cài nút sau 

lưng… 

 Nếu khó chịu khi dùng thắt lưng, nên thay bằng quần chun hoặc quần có dây đeo vai. 

 Phụ nữ nên dùng áo ngực loại mềm mại, co giãn hoặc thay bằng áo lót. 

 Nên ngồi xuống giường hoặc ghế khi mặc quần áo để tránh khó thở. 
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 Nếu thấy mệt khi cúi gập người, nên sử dụng các dụng cụ mang tất có dây kéo, dụng cụ 

mang giày có cán dài. Tốt nhất dùng các loại giày không cột dây. 

 Làm việc nhà 

 Sắp xếp để có thể đi một vòng, tránh đi tới đi lui nhiều lần. 

 Nên dùng loại xe đẩy nhỏ có bánh xe để chất đồ đạc lên. 

 Hạn chế đi cầu thang. Nếu bắt buộc phải đi, nên nghỉ ở khoảng giữa cầu thang và đặt ghế ở 

cuối để ngồi nghỉ. 

 Tránh dùng các loại có mùi gắt như dầu lửa, long não, thuốc tẩy… 

 Làm bếp 

 Sắp xếp các dụng cụ làm bếp vừa tầm tay, dễ lấy, tránh đi tới, đi lui. 

 Nên ngồi khi chuẩn bị món ăn. Chọn món ăn đơn giản, dễ làm, không cầu kỳ. Ưu tiên cho 

các thức ăn làm sẵn và tận dụng khả năng bảo quản thức ăn của tủ lạnh. 

 Khi dọn dẹp nên dùng mâm hoặc xe đẩy nhỏ. 

 Tuyệt đối tránh các loại bếp có nhiều khói hoặc các món nướng. Ưu tiên sử dụng bếp điện 

hoặc lò vi sóng. 

 Nhà bếp cần thông thoáng, nên có quạt thông gió hoặc quạt máy nhỏ. 

 Ra ngoài 

 Sắp xếp công việc sao cho không lúc nào phải vội vã, làm việc gì cũng khoan thai, vừa với 

sức mình. 

 Không nên đi xe điện ngầm. Nếu đi xe buýt, tránh đi những xe quá đông người. Nếu đi ô tô 

riêng, tránh vào xe ngay sau khi xe đỗ lâu ở ngoài nắng. Nên vặn máy điều hòa trước hoặc 

mở cửa xe cho thoáng. 

 Tránh đến những nơi đông người mà kém thoáng khi như trong tầng hầm, trong nhà kín vì 

không khí có nhiều CO2 và dễ bị lây nhiễm bệnh qua đường hô hấp. 

 Chú ý giữ ấm nếu khí hậu bên ngoài lạnh và nhiều gió. 

 Nên tiêm vaccine phòng cúm hàng năm và vaccine phòng phế cầu mỗi 3 - 5 năm. 

 Đi mua sắm 

 Nên sử dụng các loại xe đẩy khi đi mua sắm, tránh xách hoặc mang vác nặng. 

 Mua và thử quần áo có thể làm cho bệnh nhân rất mệt. Nên biết trước số đo của mình hoặc 

mang theo thước dây. Cách khác là chỉ mua sắm ở những tiệm quen để có thể đổi lại nếu 

không vừa. 
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Hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản 

1. Đại cƣơng 

Hen phế quản (HPQ) là một bệnh có đặc điểm là viêm mạn tính niêm mạc phế quản làm 

tăng phản ứng của phế quản thường xuyên với nhiều tác nhân kích thích, dẫn đến co thắt lan toả 

cơ trơn phế quản. Sự co thắt phế quản không cố định, thường có thể hồi phục tự nhiên hoặc sau 

khi dùng thuốc giãn phế quản. 

2. Chẩn đoán 

2.1. Chẩn đoán xác định 

2.1.1. Lâm sàng 

- Khó thở, khò khè, thở rít, đặc biệt thì thở ra. 

- Cách xuất hiện cơn khó thở: về đêm, theo mùa, sau một số kích thích (cảm cúm, gắng sức, 

thay đổi thời tiết, khói bụi). 

- Tiền sử có cơn khó thở kiểu hen: ho khạc đờm, khó thở, cò cử, nặng ngực, nghe phổi có ran 

rít ran ngáy. 

- Tiền sử mắc các bệnh dị ứng: viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, dị ứng thuốc, thức ăn. 

- Tiền sử mắc hen và các bệnh dị ứng của các thành viên trong gia đình. 

- Loại trừ các nguyên nhân khác triệu chứng giống hen như BPTNMT, giãn phế quản ....: có vai 

trò rất quan trọng trong chẩn đoán hen trên lâm sàng. 

+ Có đáp ứng với thuốc chữa hen: cải thiện về lâm sàng và chức năng phổi khi dùng salbutamol 

(dạng xịt, khí dung, uống); hoặc hoặc corticoid (prednisolon, methylprednisolon). 

- Khẳng định chẩn đoán nếu thấy cơn hen với các dấu hiệu đặc trưng:  

 Tiền triệu: hắt hơi, sổ mũi, ngứa mắt, ho khan, buồn ngủ... 

 Cơn khó thở: lúc bắt đầu khó thở chậm, ở thì thở ra, có tiếng cò cử người khác cũng thấy, 

khó thở tăng dần, sau có thể khó thở nhiều, vã mồ hôi, nói từng từ hoặc ngắt quãng. Cơn 

khó thở kéo dài 5- 15 phút, có khi hàng giờ, hàng ngày. Cơn khó thở giảm dần và kết thúc 

với ho và khạc đờm. Đờm thường trong, quánh, dính. Khám trong cơn hen thấy có ran rít, 

ran ngáy lan toả hai phổi. 

2.1.2. Đo chức năng hô hấp 

- Đo chức năng thông khí bằng hô hấp kế: rối loạn thông khí tắc nghẽn phục hồi hoàn toàn với 

thuốc giãn phế quản: chỉ số Gaensler ≥ 70% sau phun hít hoặc khí dung 400g salbutamol. 
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- Sự biến đổi lưu thông khí đo bằng lưu lượng đỉnh kế (LLĐ): LLĐ tăng > 15%, 30 phút sau 

khi hít thuốc cường 2 tác dụng ngắn. LLĐ biến thiên hơn 20% giữa lần đo buổi sáng và 

chiều cách nhau 12 giờ ở người bệnh dùng thuốc giãn  phế quản (hoặc hơn 10% khi không 

dùng thuốc giãn phế quản), hoặc LLĐ giảm hơn 15% sau 6 phút đi bộ hoặc gắng sức. 

2.2. Chẩn đoán mức độ nặng của hen phế quản 

Bảng 15: Phân loại mức độ nặng của hen phế quản 

Biểu hiện Hen nhẹ, 

 từng lúc 

Hen nhẹ, 

 dai dẳng 

Hen trung bình, 

dai dẳng 

Hen nặng,  

dai dẳng 

Triệu chứng ban 

ngày 

≤ 2 cơn/ tuần ≥ 2 cơn/ tuần, 

nhưng ít hơn 1 

lần/ ngày 

Hàng ngày Cơn liên tục 

Triệu chứng ban 

đêm 

≤ 2 cơn/ tháng 3-4 cơn/ tháng ≥ 1 cơn/ tuần Hàng đêm 

Giới hạn hoạt động Không Ít Một số Nhiều 

Dùng thuốc cắt cơn ≤ 2 lần/ tuần ≥ 2 lần/ tuần Hàng ngày Thường xuyên 

FEV1 hoặc PEF ≥80% ≥80% 60-80% <60% 

Đợt bùng phát 0-1 lần/ năm ≥ 2 lần/ năm ≥ 2 lần/ năm ≥ 2 lần/ năm 

Kiểm soát Bước 1 Bước 2 Bước 3, có thể 

dùng đợt ngắn 

corticoid uống 

Bước 4 hoặc 5, 

có thể dùng đợt 

ngắn corticoid 

uống  

 

2.3. Chẩn đoán phân biệt 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: tiền sử thường hút thuốc lá, thuốc lào, ho khạc đờm kéo dài, 

khó thở liên tục, thăm dò chức năng thông khí có rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục 

hoàn toàn với các thuốc giãn phế quản. 

- Hen tim: suy tim trái do tăng huyết áp, hẹp hai lá. Hỏi tiền sử, khám lâm sàng, chụp X quang 

tim phổi, điện tâm đồ sẽ giúp xác định chẩn đoán. 
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- Bất thường hoặc tắc đường hô hấp do nhuyễn sụn phế quản, u thanh - khí - phế quản, hẹp khí 

phế quản do chèn ép, xơ, dị dạng quai động mạch chủ, dị vật: khó thở, tiếng rít cố định không 

đáp ứng với thuốc giãn phế quản. 

- Trào ngược dạ dày thực quản với ho, khó thở hay xuất hiện khi nằm, cúi người về phía trước. 

Soi dạ dày thực quản giúp xác định chẩn đoán. 

- Rò thực quản - khí quản: ho, khó thở hay xuất hiện, tăng lên khi ăn uống. Soi, chụp thực quản, 

dạ dày có cản quang  giúp xác định chẩn đoán. 

- Giãn phế quản: thường có ho khạc đờm từ nhiều năm với những đợt đờm nhày mủ. Chụp 

phim phổi chuẩn hoặc chụp cắt lớp vi tính sẽ xác định bệnh. 

3. Điều trị 

3.1. Mục tiêu điều trị 

- Giảm tối thiểu (tốt nhất là không có) các triệu chứng mạn tính, kể cả các triệu chứng về đêm.  

- Giảm tối thiểu số cơn hen.  

- Không (hoặc hiếm khi) phải đi cấp cứu.  

- Giảm tối thiểu nhu cầu dùng thuốc cắt cơn cường 2.  

- Không bị giới hạn hoạt động thể lực kể cả gắng sức.  

- Thay đổi LLĐ < 20%, LLĐ hoặc chức năng thông khí gần như bình thường. Rất ít (hoặc 

không) có tác dụng phụ của thuốc. 

- Thiết lập kiểm soát hen càng sớm càng tốt (có thể phối hợp với điều trị đợt ngắn ngày 

prednisolone hoặc corticoid dạng phun hít hoặc khí dung liều cao hơn với bậc hen tương ứng 

của người bệnh, sau đó giảm thuốc tới liều tối thiểu cần thiết để duy trì sự kiểm soát hen).  

3.2. Điều trị hen phế quản theo phác đồ bậc thang 

3.2.1. Dùng thuốc 

Bảng 16: Tên thuốc, liều tương đương của các corticoid phun hít ở người lớn 

Thuốc Liều thấp Liều trung bình Liều cao 

Beclomethasone 

dipropionate (40, 80 

mcg/liều) 

4-12 liều: 40mcg 12-20 liều: 40mcg >20 liều: 40mcg 

2-6 liều: 80 mcg 6-8 liều: 80 mcg >10 liều: 80mcg 

Budesonide 

Bình hít (DPI: 200 

mcg/liều) 

1-2 liều 2-3 liều >3 liều 
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Nang khí dung (250, 500 

mcg/nang) 

1-2 nang: 500 mcg 2-4 nang: 500mcg >4 nang: 500mcg 

Fluticasone 2-6 liều: 44 mcg 2-6 liều: 100mcg >6 liều: 100mcg 

(MDI: 44, 110, 220 

mcg/liều) 

2 liều: 110 mcg >3 liều: 220mcg 
 

(DPI: 50, 100, 250 

mcg/liều) 

2-6 liều: 50 mcg 3-6 liều: 100mcg >6 liều: 100 mcg 

Dạng thuốc kết hợp 

Budesonide/Formeterol 

(MDI: 80/4.5, 160/4.5 

mcg/liều) 

1-2 liều, 2 lần/ ngày: 

80/4.5 mcg/liều 

2 liều, 2 lần/ ngày: 

80/4.5 tới 

160/4.5mcg/liều 

2 liều, 2 lần/ ngày: 

160/4.5 mcg/liều 

Fluticasone/Salmeterol 

(MDI: 45/21, 115/21, 

230/21 mcg/liều) (DPI: 

100/50, 250/50, 500/50 

mcg/liều) 

1 liều, 2 lần/  ngày: 

100/50 mcg 

1 liều, 2 lần/ ngày: 

250/50 mcg 

1 liều, 2 lần/ ngày: 

500/50 mcg 

 

Bảng 17: Đánh giá kiểm soát hen 

 Kiểm soát tốt Kiểm soát một phần Kiểm soát kém 

Triệu chứng ban ngày ≤2 cơn/ tuần >2 cơn/ tuần Liên tục 

Triệu chứng ban đêm Không 1-3 lần/ tuần ≥4 lần/ tuần 

Giới hạn hoạt động Không Một số Nặng 

Dùng thuốc cắt cơn ≤2 lần/ tuần >2 lần/ tuần Thường xuyên 

FEV1 hoặc PEF ≥80% 60-80% ≤60% 

Cơn bùng phát 0-1 lần/năm ≥2 lần/ năm ≥2 lần/ năm 

Thay đổi điều trị 

Kiểm soát Duy trì ở liều thấp nhất 

có thể 

Nâng 1 bậc điều trị Nâng 1-2 bậc điều 

trị, cân nhắc dùng 

corticoid uống 

Theo dõi 1-6 tháng 2-6 tuần 2 tuần 
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Bảng 18: khuyến cáo điều trị hen phế quản theo mức độ nặng: 

 - Được kiểm soát tốt trong ≥ 3 tháng: Giảm bậc 

- Được kiểm soát không tốt hoặc không được kiểm soát: Tăng bậc được thực hiện 

sau khi đã kiểm soát các yếu tố nguy cơ, dùng thuốc đúng cách và đủ liều 

 Bƣớc 1 Bƣớc 2 Bƣớc 3 Bƣớc 4 Bƣớc 5 Bƣớc 6 

Thuốc cắt cơn tác 

dụng nhanh 

Dùng khi cần 

Thuốc dự phòng cơn 

Ưu tiên Không Liều thấp ICS* Liều thấp ICS 

+ LABA** 

Hoặc liều 

trung bình 

ICS 

Liều trung 

bình ICS + 

LABA 

Liều cao ICS 

+ LABA 

Thuốc bước 5 + 

Corticoid uống 

Thay thế  Thuốc kháng 

Leukotrien, 

hoặc cromolyn 

hoặc 

theophylin 

phóng thích 

chậm 

Thuốc bước 2 

+ Liều thấp 

ICS 

Có thể thêm 

thuốc điều 

biến 

leukotrien và/ 

hoặc 

theophylin 

phóng thích 

chậm 

  

*ICS: corticoid dùng theo đường hít, xịt hoặc khí dung (Budesonide, Fluticasone). 

**ICS + LABA: dạng kết hợp giữa corticoid dạng phun hít với 1 thuốc giãn phế quản tác dụng 

kéo dài dùng theo đường phun hít (Budesonide/Formeterol, Fluticasone/Salmeterol. 

3.3. Xử trí hen phế quản tại khoa nội 

 Cơn hen nhẹ, từng lúc 

 Thuốc giãn phế quản dạng phun hít khi khó thở: xịt Ventolin 2 nhát 

 Dùng thuốc giãn phế quản đường uống nếu không có thuốc đường phun hít: salbutamol 

4mg x 1 viên hoặc theophyllin 100mg x 1 viên khi khó thở. 

 Có thể dùng corticoid đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch khi có cơn khó thở, 

 Xem xét việc dùng kháng sinh nếu có bội nhiễm (ho đờm đục, sốt): ampicillin hoặc 

amoxilin uống 3g/ ngày chia 3 lần hoặc cephalosporin (CSP) thế hệ 2 (Cefuroxime): 

2g/ngày, hoặc dạng kết hợp ampicillin/ amoxillin + ức chế betalactamase uống 3g/ ngày 



39 

 

chia 3 lần, hoặc quinolone (levofloxacin 750mg/ ngày hoặc moxifloxacin 400mg/ ngày 

hoặc ciprofloxacin 1000mg/ ngày). 

 Cơn hen nhẹ, dai dẳng 

 Thuốc giãn phế quản dạng phun hít: xịt salbutamol 2 nhát x 3 lần/ngày 

 Thuốc giãn phế quản đường uống nếu không có thuốc đường phun hít: salbutamol 4mg x 

4 viên chia 4 lần/ngày hoặc theophyllin 100mg, 10mg/kg/ngày. 

 Corticoid đường uống 1mg/kg/ngày x 7-10 ngày. 

 Dùng kháng sinh nếu có bội nhiễm (như trong hen nhẹ, từng lúc). 

 Cơn hen trung bình, dai dẳng 

 Thuốc giãn phế quản dạng khí dung: 3-6 lần/ngày 

 Thuốc giãn phế quản đường uống: salbutamol 4mg x 4 viên chia 4 lần/ngày hoặc 

Theophyllin 100mg, 10mg/kg/ngày. Có thể dùng loại tác dụng kéo dài: Bambuterol 10mg 

1-2 viên/ngày, Theophyllin SR viên 100mg hoặc viên 300mg. 

 Corticoid đường tĩnh mạch 1-2mg/kg/ngày x 7-10 ngày. Trường hợp dùng kéo dài hơn 10 

ngày cần giảm liều dần để tránh tác dụng phụ của thuốc. 

 Dùng kháng sinh nếu có bội nhiễm (như trong hen nhẹ, từng lúc). 

 Cơn hen nặng, dai dẳng 

 Theo dõi mạch huyết áp, nhịp thở, SpO2.  

 Thở oxy 1-2 lít/phút sao cho SpO2> 90% và thử lại khí máu sau 30 phút nếu có điều kiện.  

 Tăng liều thuốc giãn phế quản dạng khí dung: 6-8 lần/ngày. Nếu không đáp ứng với các 

thuốc khí dung thì dùng salbutamol, terbutalin truyền tĩnh mạch với liều 0,5 – 2mg/giờ, 

điều chỉnh liều thuốc theo đáp ứng của bệnh nhân. Truyền bằng bơm tiêm điện hoặc bầu 

đếm giọt. 

 Nếu bệnh nhân chưa dùng theophyline và không có rối loạn nhịp tim và không có 

salbutamol hoặc terbutalin thì có thể dùng aminophylin 0,24g x 1 ống + 100 ml glucose 

5% truyền tĩnh mạch trong 30 phút, sau đó chuyển sang liều duy trì. Tổng liều 

Theophylline không quá 10mg/kg/24 giờ. Trong quá trình điều trị bằng theophylline cần 

lưu ý dấu hiệu ngộ độc của thuốc: buồn nôn, nôn, rối loạn nhịp tim, co giật, rối loạn tri 

giác. 

 Corticoid đường tĩnh mạch 1-2mg/kg/ngày x 7-10 ngày.  

 Dùng kháng sinh nếu có bội nhiễm: được chỉ định khi có biểu hiện nhiễm trùng:  

cefotaxime 1g x 3 lần/ngày hoặc ceftazidim 1gx 3 lần/ngày và phối hợp với nhóm 
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aminoglycosid (amikacin 15mg/kg/ngày) hoặc fluoroquinolon (ciprofloxacin 1g/ngày, 

levofloxacin 500mg/ngày, moxifloxacin 400mg/ ngày). Hỏi kỹ tiền sử dị ứng thuốc trước 

khi dùng. 

 Nếu bệnh nhân không đáp ứng phải đặt nội khí quản và chuyển hồi sức cấp cứu. 

3.4. Các điều trị khác 

- Hướng dẫn và kiểm tra việc dùng thuốc theo đường phun, hít 

- Hướng dẫn bệnh nhân tránh các yếu tố kích phát như: không hút thuốc, tránh khói thuốc, khói 

bếp than, các mùi hắc, không nuôi chó, mèo.  

- Giữ môi trường trong nhà sạch, thoáng 

- Tránh những thức ăn có nguy cơ gây dị ứng: nhộng, hải sản.  
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Hƣớng dẫn phát hiện và quản lý hen phế quản tại cộng đồng 

1. Các yếu tố gợi ý chẩn đoán hen phế quản 

 Khó thở, khò khè, thở rít, đặc biệt thì thở ra. 

 Tiền sử có cơn khó thở kiểu hen: ho khạc đờm, khó thở, cò cử, nặng ngực, nghe phổi có 

ran rít ran ngáy. 

 Tiền sử mắc các bệnh dị ứng: viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, dị ứng thuốc, thức 

ăn. 

 Tiền sử mắc hen và các bệnh dị ứng của các thành viên trong gia đình. 

 Cách xuất hiện cơn khó thở: về đêm, theo mùa, sau một số kích thích (cảm cúm, gắng 

sức, thay đổi thời tiết, khói bụi). 

 Tắc nghẽn đường thở có hồi phục:  test Phục hồi phế quản dương tính hoặc dao động PEF 

sáng - chiều > 20% trong 3 ngày/ tuần trong 2 tuần liên tiếp.  

 Tăng tính phản ứng đường thở với methacholine, histamine, mannitol hoặc gắng sức. 

Test đo tính phản ứng đường thở với các yếu tố này chỉ thực hiện trong trường hợp có 

triệu chứng nghi ngờ hen, nhưng các thông số chức năng hô hấp bình thường. 

 Loại trừ các nguyên nhân khác triệu chứng giống hen: có vai trò rất quan trọng trong 

chẩn đoán hen trên lâm sàng. 

 Đáp ứng với thuốc chống hen (cải thiện về lâm sàng và chức năng phổi sau điều trị 

corticoid uống trong 2 tuần hoặc corticoid xịt trong 6 tuần): được thử nghiệm trong 

trường hợp các biện pháp trên không đủ khẳng định chẩn đoán hen. 

 Ở trẻ em ≤ 5 tuổi, không thực hiện được các thăm dò chức năng phổi. Chẩn đoán xác 

định hen khi có ít nhất 3 đợt khò khè thở rít, loại trừ được các nguyên nhân khác và có 

đáp ứng với thuốc chống hen.  

2. Phân loại mức độ kiểm soát hen theo GINA 2006  

Bảng 19: đánh giá mức độ kiểm soát hen theo GINA 2006 

Đặc điểm Kiểm soát hoàn toàn: 

tất cả đặc điểm dưới 

đây 

Kiểm soát một phần: ≥ 

1 đặc điểm trong 1 tuần 

bất kỳ  

Chưa được 

kiểm soát 

1. Triệu chứng ban ngày  2 lần/tuần > 2 lần/tuần  

 

≥ 3 đặc điểm 2. Hạn chế hoạt động Không Có 
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3. Triệu chứng thức giấc 

ban đêm 

Không Có trong mức 

kiểm soát 1 

phần ở 1 tuần 

bất kỳ  

4. Nhu cầu dùng thuốc cắt 

cơn  

 2 lần/tuần > 2lần/tuần 

5. Lưu lượng đỉnh Bình thường < 80% giá trị tốt nhất 

của BN 

6. Đợt kịch phát hen. Không ≥ 1 lần/năm  

LƯU Ý: Với trẻ em ≤ 5 tuổi, bỏ mục đánh giá thứ 5. 

3. Các biện pháp điều trị không dùng thuốc  

Tránh tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh hoặc làm nặng bệnh có thể giúp kiểm soát hen và 

giảm nhu cầu dùng thuốc 

 Tránh tối đa việc dùng rượu bia và các đồ uống có cồn, không hút thuốc lá, tránh những 

nơi môi trường bị ô nhiễm, khói, bụi, mùi thơm, tránh hoạt động gắng sức, tránh dùng các 

thực phẩm chứa các chất phụ gia có gốc sulfite, tránh xúc động mạnh...  

 Một số loại thuốc cần sử dụng thận trọng ở người bệnh hen: aspirin và các thuốc chống 

viêm không steroid, thuốc chẹn bêta (như propranolol). 

 Bọ nhà: không dùng các vật dụng trong nhà có khả năng bắt bụi cao như thảmtrải nhà, 

rèm treo, loại bỏ các vật dụng không cần thiết trong phòng, hạn chế dùng đệm. Hàng tuần 

giặt là chăn ga gối đệm và phơi nắng, dùng chất diệt bọ nhà. 

 Biểu bì, Lông súc vật: loại bỏ vật nuôi, dùng máy lọc không khí 

 Dán: Vệ sinh nhà thường xuyên, dùng thuốc diệt côn trùng 

 Phấn hoa:  đóng cửa sổ và ở trong nhà khi nồng độ phấn hoa cao trong không khí, nên 

mang khẩu trang khi đi ra ngoài. 

 Nấm mốc trong nhà: giảm độ ẩm trong nhà, vệ sinh nhà thường xuyên, lau sạch các vùng 

ẩm thấp, mang khẩu trang khi dọn dẹp các đồ đạc cũ. 

4. Phác đồ điều trị hen theo bậc  

4.1. Phác đồ điều trị hen ở ngƣời lớn và trẻ em > 5 tuổi  

  



43 

 

Bảng 20: Phác đồ điều trị hen phế quản ở trẻ em > 5 tuổi theo GINA 2006 

 

 

Giáo dục sức khoẻ về hen - Kiểm soát môi trường sống 

Cườngβ2 TD 

nhanh khi khó 

thở 

Cườngβ2 tác dụng nhanh khi khó thở 

Các thuốc 

phòng cơn 

Chọn 1 Chọn 1 Thêm 1 hoặc hơn Thêm 1 hay 2 

ICS liều thấp ICS liều thấp + 

Cường β2 tác 

dụng kéo dài 

ICS liều vừa/cao 

+ Cường β2 tác 

dụng kéo dài 

Corticoid 

uống liều thấp 

nhất 

Thuốc kháng 

leukotrien 

(LTRA) 

ICS liều trung 

bình hay cao 

Thuốc kháng 

leukotrien 

Thuốc kháng 

IgE 

 ICS liều thấp + 

Thuốc kháng 

leukotrien 

Theophylline 

phóng thích chậm 

 

 ICS liều thấp + 

Theophylline 

phóng thích chậm  

  

 ICS: Corticoid xịt, là thuốc dự phòng hen tốt nhất hiện nay 

 Ở mỗi bước điều trị, thuốc cường2 được dùng để điều trị triệu chứng khi cần. 
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 Từ bước 2-5, người bệnh bắt đầu phải dùng ít nhất 1 thuốc dự phòng.  

 Những bệnh nhân mới được chẩn đoán hen hoặc bệnh nhân chưa dùng thuốc dự phòng 

nên bắt đầu điều trị bằng bước 2. Nếu bệnh nhân có ≥ 3 tiêu chí trong cột hen kiểm soát 

một phần, nên bắt đầu điều trị bằng bước 3.  

 Tình trạng hen chưa được kiểm soát trong vòng 1 tháng cần xem xét tăng bước điều trị. 

Nếu xuất hiện cơn hen cấp, cần tăng bước điều trị ngay. 

 Khi hen được kiểm soát và duy trì trong 3 tháng, xem xét giảm bậc 

 

4.2. Phác đồ điều trị hen ở trẻ 2-5 tuổi 

Sơ đồ 3: Hƣớng dẫn thay đổi điều trị cho hen ở trẻ em 

 

 

5. Theo dõi điều trị 

 Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc theo đơn, đặc biệt lưu ý cách sử dụng các dụng cụ 

xịt, hít. 

 Hẹn người bệnh tái khám 1-2 tháng 1 lần. 

 ICS 

(200 mcg BDP hoặc tương đương) 

LTRA * 

(liều theo tuổi) 

hoặc 

Không kiểm soát đƣợc ** 

 Tăng liều ICS 

(400 mCg BDP hoặc tương đương) 

Thêm ICS với LTRA  hoặc 

Không kiểm soát đƣợc *** 

Tăng liều ICS ( 800mCg BDP hoặc tƣơng đƣơng) 

hoặc Thêm LTRA với ICS hoặc thêm LABA 

Không kiểm soát đƣợc *** 

Xem xét các khả năng khác: 

Theophylline, Corticoid uống 

Giảm bậc 

Giảm 

bậc 

Tăng 

bậc 

để đạt 

kiểm 

soát 
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 Tại mỗi lần tái khám: đánh giá lại mức độ kiểm soát hen, vấn đề kiểm soát môi trường, 

tránh các yếu tố kích phát và kỹ năng sử dụng bình hít của người bệnh. 

6. Cách phát hiện và xử trí cơn hen cấp tại cộng đồng 

6.1. Các dấu hiệu khởi phát của một cơn hen cấp 

 Ho nhiều           

 Khò khè  

 Nặng ngực 

 Thức giấc ban đêm 

6.2. Cách hành động khi có cơn cấp 

 Tránh xa những yếu tố có thể kích phát cơn hen. 

 Dùng thuốc cắt cơn tác dụng nhanh. 

 Nghỉ ở nhà một giờ nếu đỡ khó thở. 

 Gọi cấp cứu hoặc gọi bác sỹ nhờ giúp đỡ nếu tình trạng khó thở không được cải thiện. 

6.3. Đi cấp cứu ngay nếu thấy bất kỳ một trong những dấu hiệu sauThuốc giãn phế quản ít 

tác dụng hoặc nhanh hết tác dụng. Thở vẫn nhanh và khó. 

 Nói khó. 

 Môi, đầu chi tím. 

 Cánh mũi phập phồng khi người bệnh thở. 

 Co kéo cơ liên sườn và hõm ức khi người bệnh thở. 

 Mạch nhanh. 

 Đi lại khó khăn. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Anthony S. Fauci, et al. (2010), "Asthma", Harrison’s Manual of Medicine, 17
th

 

ed,McGraw-Hill; 753-756. 

2. Global strategy for asthma management and prevention, global initiative for 

asthma(GINA) (2010), onlineversion (Accessed on Dec 2010), http:// www.ginasthma.org  

3. National Heart, Lung, and Blood Institute (2008), “Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention”, NIH Publication.  

4. Nijira Lugogo, Loretta G. Que, Daniel Fertel, et al.(2010), “Asthma”,  Murray and 

Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine, 5
th

 ed, Saunder, Elsevier 

5. Rodolfo M. Pascual, et al. (2008), “Asthma: clinical presentation and management”, 

Fishman’s Pulmonary Diseases and  Disorder (4th ed),  McGraw-Hill, 815-837.  
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Hƣớng dẫn chẩn đoán và xử trí cơn hen phế quản nặng ở ngƣời lớn 

1. Định nghĩa 

Cơn hen nặng là tình trạng nặng lên của các triệu chứng hen như khó thở, nặng ngực, thở rít với 

lưu lượng đỉnh giảm dưới 60% giá trị lý thuyết (GINA 2006). 

2. Chẩn đoán 

2.1. Chẩn đoán xác định cơn hen phế quản 

- Hen phế quản được đặc trưng bởi các cơn khó thở kịch phát do co thắt phế quản. Cơn có thể 

tự hết một cách tự phát hoặc dưới tác dụng điều trị. 

- Dấu hiệu có trước thường là ngứa họng, ngứa mũi, ho thành cơn. Cơn hen thường xuất hiện 

nhanh, bệnh nhân khó thở, phải ngồi dậy, sử dụng nhiều cơ hô hấp  phụ, tiếng thở cò cử, nghe 

phổi thấy ran rít lan toả khắp 2 phổi. Cơn có thể tự hết, nhưng thường hết khi dùng thuốc giãn 

phế quản. Cuối cơn khạc ra đờm trong, dính. Ngoài cơn hen phổi không có ran. 

- Chẩn đoán xác định hen phế quản dựa vào tiền sử (bản thân, gia đình), đặc điểm xuất hiện của 

cơn hen.  

Bảng 2.1: Các yếu tố có nguy cơ dự báo cơn HPQ cấp nặng 

 Có tiền sử bị các cơn hen nặng phải đặt nội khí quản hoặc thở máy. 

 Có ít nhất 1 lần phải đi cấp cứu vì hen trong 1 năm gần đây. 

 Dùng kéo dài hoặc ngừng dùng đột ngột glucocorticoid đường uống. 

 Không điều trị kiểm soát hen bằng glucocorticoid xịt. 

 Lệ thuộc thuốc cường β2 tác dụng nhanh, đặc biệt những ngời dùng nhiều hơn 1 bình xịt 

salbutamol/ tháng. 

 Hen nhạy cảm với aspirin và các thuốc chống viêm giảm đau không steroid. 

 Có tràn khí màng phổi, xẹp phổi, viêm phổi trong cơn khó thở 

 Có tiền sử dị ứng thức ăn, đặc biệt là lạc. 

 Phải dùng phối hợp ít nhất 3 nhóm thuốc chữa hen. 

 Có các vấn đề về tâm thần hoặc đang phải dùng thuốc an thần. 

 Tiền sử có bệnh lý tim phổi khác phối hợp hoặc dùng thuốc chẹn bêta. 

 Tiền sử không tuân thủ điều trị, từ chối chẩn đoán và điều trị hen. 

 Loạn thần, nghiện rượu hoặc đang phải dùng thuốc an thần. 

 Sang chấn tâm lí hoặc các bất ổn về gia đình. 

 Tiền sử nghiện thuốc lá. 
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2.2.Chẩn đoán phân biệt 

2.1.1. Đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

- Tiền sử: có tiền sử VPQ mạn tính (ho, khạc đờm kéo dài), nghiện thuốc lào thuốc lá. 

- Đặc điểm LS: đờm nhiều, đục, đờm càng nhiều khó thở càng nặng. Nghe phổi thường có giảm 

rì rào phế nang, ran ẩm (ran nổ). 

- X quang phổi: thường có hình ảnh VPQ mạn tính hoặc giãn phế nang; trong cơn hen, thường 

có lồng ngực giãn căng, phổi tăng sáng. 

- Phân tích khí máu động mạch: thường có tăng HCO3 kèm theo tăng PaCO2. 

2.2.2. Tràn khí màng phổi 

- Đây là điều quan trọng nhất trong chẩn đoán phân biệt HPQ. 

- Khó thở, đau ngực thường xuất hiện đột ngột, trong khi đó, 80% các cơn hen cấp xuất hiện từ 

từ trong vòng 48 giờ. 

- Dấu hiệu của TKMP ở một bên phổi (mất rì rào phế nang, lồng ngực giãn căng, gõ trong). 

- Thường kèm theo tràn khí dưới da. 

- Chụp X quang hoặc CT phổi trong trường hợp tràn khí ít sẽ khẳng định chẩn đoán. 

2.2.3.  Cơn hen tim 

- Thường xuất hiện khó thở đột ngột. 

- Có tiền sử mắc bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp. 

- Có các triệu chứng của bệnh tim mạch (suy tim, cao huyết áp…). 

2.2.4. Nhồi máu phổi 

- Khó thở, đau ngực, ho khạc ra máu xuất hiện đột ngột. 

- Có yếu tố nguy cơ gây nhồi máu phổi (bất động kéo dài, bệnh lí đa hồng cầu…). 

- Nghe phổi có ran ẩm, ran nổ. D dimer thường tăng. Điện tâm đồ có thể thấy S1Q3. 

- XQ phổi có đám mờ khu trú hoặc xẹp phổi hình dải hoặc phổi quá sang một vùng, bên. 

- MSCT phổi có tiêm thuốc cản quangsẽ khẳng định chẩn đoán khi thấy cục huyết khối. 

2.2.5. Viêm phổicấp 

- Sốt, khạc đờm vàng, xanh 

- Nghe phổi có ran ẩm, ran nổ. 

- XQ phổi có hình ảnh viêm phổi 

2.2.6. Dị vật đường thở 

- Bệnh sử sặc, hít phải dị vật 
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- Hội chứng xâm nhập sau khi hít dị vật: cơn ho dữ dội, ngạt thở cấp. 

- Không có tiền sử hen phế quản. 

3. Đánh giá mức độ của cơn hen 

Ngay khi bệnh nhân vào viện hoặc khi mới thăm khám bệnh nhân, phải xác định đây là cơn 

hen thường, cơn hen nặng hay cơn hen nguy kịch để lựa chọn cách xử trí đúng và tiên lượng 

bệnh. 

3.1. Các dấu hiệu của cơn hen nặng 

- Khó thở liên tục không nằm được (phải ngồi ngả ra trước để thở). 

- Nghe phổi có nhiều ran rít hai phổi, cả khi hít vào và thở ra. 

- Nói từng từ (khó nói, khó ho). 

- Tình trạng tinh thần kích thích. 

- Vã mồ hôi. 

- Tím rõ. 

- Co kéo các cơ hô hấp phụ. 

- Thở nhanh trên 30 lần/phút. 

- Nhịp tim nhanh trên 120 nhịp/phút. 

- Huyết áp tăng bất thường hoặc xuất hiện dấu hiệu suy tim phải. 

- Mạch đảo trên 20 mmHg. 

Khi có từ 4 dấu hiệu trở lên: chẩn đoán là cơn hen phế quản nặng 

3.2. Các dấu hiệu của cơn hen nguy kịch 

- Cơn ngừng thở hoặc thở chậm dưới 10 lần/phút. 

- Phổi im lặng (lồng ngực dãn căng, di động rất kém, nghe phổi: rì rào phế nang mất, không còn 

nghe thấy tiếng ran). 

- Nhịp tim chậm. 

- Huyết áp tụt. 

- Rối loạn ý thức. 

- Đôi khi có dấu hiệu thở nghịch thường ngực bụng luân phiên. 

- Bệnh nhân  không nói được. 

 Khi cơn hen phế quản kèm theo một trong các dấu hiệu trên (cần lưu ý loại trừ tràn khí màng 

phổi): chẩn đoán là cơn hen phế quản nguy kịch. 

 Cần xử trí cấp cứu ban đầu và nhanh chóng gọi hỗ trợ của tuyến trên và phối hợp chuyển bệnh 

nhân lên tuyến y tế có điều kiện và khả năng điều trị cấp cứu bệnh nhân. 
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Bảng 22:  Triệu chứng cơn hen nặng và nguy kịch theo GINA 2011 

 Cơn hen nặng Cơn hen nguy kịch 

Mức độ khó thở Lúc nghỉ ngơi  

Phải ngồi ngả ra trước 

 

Nói Từng từ Không nói được 

Ý thức Thường kích thích Ngủ gà hoặc lú lẫn 

Nhịp thở Thường > 30 lần/phút Thở chậm < 10lần/ phút hoặc 

ngừng thở 

Co kéo cơ hô hấp phụ Thường xuyên Hô hấp nghịch thường 

Ran rít ran ngáy Nhiều ran Phổi im lặng 

Nhịp tim >120 lần/phút Nhịp chậm 

Mạch đảo Thường có > 25 mm Hg Không có, chứng tỏ có mỏi 

cơ hô hấp 

%PEF sau liều giãn phế 

quản đầu tiên 

< 60% GTLT hoặc 

hoặc < 100 L/ phút 

hoặc đáp ứng kéo dài < 2h  

Không đo được 

PaO2 < 60 mm Hg   

PaCO2 

 

> 45 mm Hg  

Có thể có tím tái 

 

SpO2 < 90%  

 

 Chú ý phát hiện và theo dõi sát bệnh nhân khi có hội chứng đe doạ: 

 Cơn hen nặng lên từ vài ngày nay 

 Các cơn mau hơn trước 

 Cơn hen nặng hơn trước 

 Cơn hen kém đáp ứng với điều trị vẫn thường dùng 

 Tăng nhu cầu dùng thuốc chữa hen 

 Giảm dần cung lượng đỉnh 

 Diễn biến dự báo cơn hen nặng: 

 Cơn hen nặng lên nhanh chóng trong vài giờ 

 Cơn hen đáp ứng kém với điều trị 
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 Các dấu hiệu của cơn HPQ không ổn định 

 Các triệu chứng nặng dần lên 

 Tăng liều và nhu cầu sử dụng thuốc cường2 

 Giảm hiệu quả với thuốc cường2 

 Giảm dần giá trị của lưu lượng đỉnh 

 Tăng dần sự khác biệt của lưu lượng đỉnh giữa sáng và chiều 

Hen phế quản không ổn định có nguy cơ gây cơn hen cấp do đó cần thiết điều trị cơ bản:  

Corticoid ( hít ) + cường2 ( kéo dài ) 

3. Xử trí cấp cứu 

Nguyên tắc chung: 

 Cơn hen phế quản nặng:  Xử trí thuốc trước, thủ thuật sau. 

 Cơn hen phế quản nguy kịch: Tiến hành thủ thuật trước, xử trí  thuốc sau. 

3.1. Xử trí cơn hen phế quản nặng: 

3.1.1. Xử trí tại chỗ (tại nhà bệnh nhân, tại y tế cơ sở, trên đường vận chuyển): 

 Thở oxy 40-60% nếu có. Nếu BN còn tỉnh, biên độ hô hấp tốt, có thể dùng: 

- Thuốc dùng ưu tiên hàng đầu là cường bêta-2 dạng hít. 

 Salbutamol bơm họng 2 nhát liên tiếp (khi hít vào sâu). Sau 20 phút chưa đỡ bơm tiếp 2 - 

4 nhát nữa. Trong vòng 1 giờ đầu có thể bơm thêm 2 - 3 lần nữa (mỗi lần 2 - 4 nhát). Nên 

dùng buồng đệm (spacer) để tăng hiệu quả của thuốc. 

 Hoặc terbutaline bơm với liều như trên. 

 Hoặc fenoterol bơm 1 - 2 lần, mỗi lần 2 nhát cách nhau 20 phút. 

 Hoặc formoterol/ budesonide turbuhaler 4,5/160g hít 2 nhát mỗi lần, nếu không đỡ có 

thể nhắc lại sau 10-20 phút, liều tối đa là 8 nhát hít. 

 Trong trường hợp có máy và thuốc khí dung: nên cho bệnh nhân khí dung luôn nếu sau 2 

- 3 lần xịt không có kết quả. 

- Nếu dùng thuốc cường bêta-2 không đỡ, nên phối hợp thêm thuốc kháng cholinergic: 

ipratropium  bơm họng 2 nhát. 

- Có thể dùng các chế phẩm phối hợp sẵn 2 nhóm thuốc trên: fenoterol + ipratropium xịt mỗi 

lần 2 phát, 20 phút/lần; hoặc salbutamol + ipratropium xịt với liều trên. 

- Nếu tình trạng khó thở không giảm: Chuyển nhanh đến bệnh viện, trên đường vận chuyển 

dùng thêm: 

 Salbutamol hoặc terbutaline xịt 8 - 12 phát liên tục vào buồng đệm cho bệnh nhân hít thở. 



51 

 

 Terbutaline hoặc salbutamol (ống 0,5mg) tiêm dưới da 1 ống. 

 Corticoid đường toàn thân: 

 Prednisolone 40-60 mg uống. 

 Hoặc Hydrocortisone 100mg tiêm tĩnh mạch. 

 Hoặc Methylprenisolone 40mg tiêm tĩnh mạch. 

 Có thể dùng một số thuốc khác trong trường hợp không có sẵn hoặc không đáp ứng các thuốc 

nói trên: 

- Aminophyllin 5 mg/kg cân nặng cơ thể tiêm tĩnh mạch chậm trong 20 phút. 

- Adrenalin 0,3 mg tiêm dưới da. Nếu cơn không giảm có thể nhắc lại sau 20 phút với cùng liều 

trên. Không nên tiêm dưới da quá 3 lần, nên thay đổi vị trí tiêm để tránh hoại tử tại nơi tiêm. 

3.1.2. Xử trí tại bệnh viện: Cần  rất khẩn trương: 

 Thở o xy mũi 4-8 lít/phút 

 Thuốc giãn phế quản: 

- Salbutamol hoặc terbutaline dung dịch khí dung 5mg: Khí dung qua mặt nạ 20 phút/lần, có 

thể khí dung đến 3 lần liên tiếp nếu sau khi khí dung 1 lần chưa có hiệu quả. 

- Đánh giá lại tình trạng bệnh nhân sau 3 lần khí dung: 

 Nếu hết hoặc đỡ khó thở nhiều: khí dung nhắc lại 4 giờ/lần, kết hợp thêm thuốc giãn phế 

quản đường uống. 

 Nếu không đỡ khó thở: kết hợp khí dung với truyền tĩnh mạch: 

 Terbutaline ống 0,5 mg, pha trong dung dịch natri chlorua 0,9% hoặc glucose 

5% truyền tĩnh mạch (bằng bơm tiêm điện hoặc máy truyền dịch- nếu có), tốc 

độ truyền khởi đầu 0,5 mg/giờ (0,1 - 0,2 g/kg/phút), tăng dần tốc độ truyền 15 

phút/lần đến khi có hiệu quả (có thể tăng liều đến 4 mg/giờ). 

 Hoặc: salbutamol truyền tĩnh mạch (với liều tương tự terbutaline) hoặc tiêm 

dưới da 0,5 mg mỗi 4-6 giờ. 

 Nếu không có salbutamol hoặc terbutaline dạng khí dung, có thể dùng salbutamol dạng 

bình xịt định liều: 

 Xịt họng 2 nhát liên tiếp (đồng thời hít vào sâu). 

 Nếu sau 20 phút không đỡ khó thở: xịt họng tiếp 2-4 nhát. Trong vòng 1 giờ đầu 

có thể xịt thêm 2-3 lần (mỗi lần 2-4 nhát) nếu còn khó thở.  

 Nếu không có sẵn hoặc không đáp ứng với salbutamol và terbutaline, có thể dùng các 

thuốc giãn phế quản khác: 
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 Adrenalin: (một chỉ định rất tốt của adrenalin là cơn hen phế quản có truỵ 

mạch): Tiêm dưới da 0,3 mg. Nếu không đỡ khó thở, có thể tiêm dưới da nhắc lại 

0,3 mg/mỗi 20 phút, nhưng không nên tiêm quá 3 lần.  

Lưu ý: không nên dùng adrenalin ở bệnh nhân già, có tiền sử bệnh tim hoặc bệnh 

mạch vành, tăng huyết áp. 

 Aminophyllin:  

 Tiêm tĩnh mạch chậm: 5 mg/kg cân nặng cơ thể, tiêm chậm trong 20 phút. Sau 

đó, truyền tĩnh mạch liên tục 0,6mg/kg/giờ (không quá 10mg/kg/24 giờ).  

 Nên dùng phối hợp với các thuốc cường β2 (salbutamol...). 

 Chú ý: dễ có nguy cơ ngộ độc (buồn nôn, nôn, nhịp tim nhanh, co giật) nếu 

dùng liều quá cao, đặc biệt ở nguời già, suy gan hoặc đã dùng theophyllin trước 

khi đến viện vì khoảng cách giữa liều điều trị và liều độc gần nhau. 

 Magnesium sulphate: tiêm tĩnh mạch 2 g. 

 Corticoid :  

- Methylprednisolon (ống 40 mg) tiêm tĩnh mạch  

- Hoặc Prednisolone 40-60 mg uống  

- Hoặc Hydrocortisone 100mg tiêm tĩnh mạch. 

Khi bệnh nhân đã ra khỏi cơn hen nặng: giảm liều dần trước khi dừng thuốc. Kết hợp với 

corticoid tại chỗ (xịt hoặc khí dung qua máy). 

 Các biện pháp phối hợp: 

- Cho bệnh nhân đủ nước qua đường ăn uống và truyền (tổng lượng nước: 2 - 3 lít/ngày). 

- Kháng sinh: chỉ cho nếu có biểu hiện nhiễm khuẩn. Cần hỏi kỹ tiền sử dị ứng thuốc. Không 

nên dùng penicillin (dễ gây dị ứng), các thuốc nhóm macrolid và quinolon (làm tăng tác dụng 

phụ của aminophyllin). 

- Nếu cơn hen không đỡ nhanh sau khi cấp cứu 30-60 phút, nhanh chóng chuyển bệnh nhân 

lên tuyến trên.  

Chú ý: đảm bảo điều trị, chuẩn bị sẵn thuốc và phương tiện cấp cứu tối thiểu trong quá trình vận 

chuyển bệnh nhân: 

 Thở ô xy 

 Thuốc giãn phế quản 

 Đặt đường truyền tĩnh mạch 

 Bóng Ambu và mặt nạ - ống nội khí quản và bộ đặt nội khí quản (nếu có). 

Dùng 6- 8 giờ 1 lần 
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 Những phƣơng pháp điều trị không nên dùng trong cơn hen nặng: 

- Thuốc an thần. 

- Thuốc làm loãng đờm. 

- Vỗ rung. 

- Bù dịch số lượng lớn. 

- Dùng kháng sinh bao vây. 

3.2. Xử trí cơn hen phế quản nguy kịch: can thiệp đƣờng thở trƣớc, thuốc sau 

 Bóp bóng qua mặt nạ với oxy 10-12 lít/phút. 

 Nhanh chóng tiến hành đặt ống nội khí quản và bóp bóng qua nội khí quản. 

 Nếu không đặt được nội khí quản, hoặc bệnh nhân biểu hiện ngạt thở, tiến hành mở khí quản 

cấp cứu. 

 Các thuốc sử dụng trong cơn hen phế quản nguy kịch. 

- Adrenalin: 

 Tiêm tĩnh mạch 0,3 mg, tiêm nhắc lại sau 5 phút nếu chưa đạt được hiệu quả giãn phế 

quản hay huyết áp tụt. 

 Sau đó truyền adrenalin tĩnh mạch liên tục với liều bắt đầu 0,2 - 0,3 g/kg/phút, điều 

chỉnh liều thuốc theo đáp ứng của bệnh nhân (mức độ co thắt phế quản, nhịp tim và huyết 

áp). 

 Chống chỉ định dùng  adrenalin trên những bệnh nhân có suy tim, bệnh mạch vành, huyết 

áp cao, loạn nhịp tim...  

- Salbutamol hoặc terbutanyl hoặc aminophyllin dùng đường tĩnh mạch với liều như đối với 

cơn hen phế quản nặng. 

- Methylprednisolone (ống 40 mg) hoặc hydrocortisone (ống 100mg) tiêm tĩnh mạch 3 - 4 

giờ/ống. 

- Điều trị phối hợp (kháng sinh, truyền dịch...) tương tự cơn hen nặng. 

 Gọi ngay đội cấp cứu ngoại viện của tuyến cấp cứu cao hơn. 

 Sau khi đã đặt được ống nội khí quản và truyền tĩnh mạch thuốc giãn phế quản, chuyển bệnh 

nhân bằng xe cứu thương tới khoa Hồi sức cấp cứu đểđiều trị chuyên khoa. 
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Hƣớng dẫn sử dụng các dụng cụ phun hít 

trong điều trị hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

Thuốc dạng phun hít được sử dụng ngày càng nhiều trong điều trị các bệnh lý hô hấp như 

hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, xơ phổi, tăng áp động mạch phổi… do ưu điểm tác 

dụng tại chỗ nhanh, ít tác dụng phụ toàn thân. Bình hít định liều (MDIs), bình hít bột khô (PDIs) 

và máy khí dung là các thiết bị phổ biến để phân bố thuốc. Buồng đệm là thiết bị ngoài gắn với 

bình định liều cho phép phân bố thuốc tốt hơn. 

1. Bình hít định liều 

 Bình hít định liều (MDIs) là thiết bị phun hít cầm tay dùng lực đẩy để phân bố thuốc.  

MDI có hộp kim loại có áp lực chứa thuốc dạng bột hoặc dung dịch, chất surfactant, propellant, 

van định liều. Hộp kim loại này được bọc bên ngoài bằng ống nhựa, có ống ngậm. 

- Ưu điểm của MDIs: dễ mang theo, khả năng phân bố đa liều, ít nguy cơ nhiễm khuẩn.  

- Nhược điểm: cần sự khởi động chính xác và phối hợp tốt giữa động tác xịt thuốc với hít vào. 

Có thể đọng thuốc ở miệng, họng sau xịt. 

 Kỹ thuật sử dụng MDI 

 Giữ thẳng bình 

 Lắc bình 

 Mở nắp 

 Nghiêng đầu nhẹ nhàng về sau và thở ra chậm 

hết trong 3-5 giây. 

 Đưa ống ngậm vào miệng và ngậm kín 

 Ấn bình xịt 1 lần để phóng thích thuốc đồng 

thời hít vào chậm qua miệng  

 Bỏ bình hít ra, tiếp tục giữ nhịp thở, đếm chậm 

đến 10 để thuốc vào sâu trong phổi. 

 Thở ra 

 Lặp lại quá trình trên nếu cần. Giữa các lần xịt nên nghỉ 1 phút giúp thuốc của lần xịt thứ 

hai vào phổi tốt hơn. 

 

Bình hít định 

liều có tính liều 

 

Bình hít định 

liều 
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 Buồng đệm 

 Ưu điểm:  

o Giúp cải thiện phân bố thuốc, giảm lượng thuốc dính ở họng và mất vào không 

khí 

o Hỗ trợ khi bệnh nhân phối hợp kém hoặc khó sử dụng bình hít đơn thuần. 

 Nhược điểm: dụng cụ cồng kềnh, diện tiếp xúc với vi khuẩn nhiều hơn, do lực tĩnh điện 

có thể giảm phân bố thuốc vào phổi. 

 Buồng đệm có van: cho phép thuốc ở trong buồng đệm tới khi bệnh nhân hít thuốc vào 

qua van một chiều, ngăn bệnh nhân thở ra vào buồng đệm, cải thiện việc hít thuốc và thời 

gian khởi động. 

 Cách sử dụng buồng đệm 

 Lắc bình hít định liều (MDI) rồi lắp vào buồng đệm 

 Thở ra hết 

 Ngậm kín đầu ngậm của buồng đệm 

 Nhấn bình hít định liều một lần để phóng thích liều thuốc 

 Hít vào chậm và sâu qua miệng trong 3 - 5 giây.  

 Bỏ buồng đệm ra khỏi miệng 

 Nín thở 10 giây. Nếu khó hít sâu và nín thở, hãy hít thở bình thường với mỗi lần xịt  

 Thở lại bình thường. Có thể lặp lại lần thứ hai sau khoảng 30 giây - 1 phút. 
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2. Bình hít bột khô 

Bình hít bột khô (PDI) là thiết bị được kích hoạt bởi nhịp thở giúp phân bố thuốc ở dạng 

các phân tử chứa trong nang. Do không chứa chất đẩy nên kiểu hít này yêu cầu dòng thở thích 

hợp. Các PDI có khả năng phun thuốc khác nhau tùy thuộc sức kháng với lưu lượng thở. 

Ưu điểm của PDI là được kích hoạt bởi nhịp thở, không cần buồng đệm, không cần giữ 

nhịp thở sau khi hít, dễ mang theo, không chứa chất đẩy. Nhược điểm là đòi hỏi lưu lượng thở 

thích hợp để phân bố thuốc, có thể lắng đọng thuốc ở hầu họng và độ ẩm có thể làm thuốc vón 

cục dẫn đến giảm phân bố thuốc. Chú ý khi sử dụng: giữ bình khô, không thả vào nước, lau ống 

ngậm và làm khô ngay sau hít, không nuốt viên nang dùng để hít. 

Liều thuốc được phân bố của các DPI 

 

 Các dạng PDI  

- Diskus/Accuhaler: Hộp chứa 1 cuộn, dải lá kép có 60  nang, mỗi 

nang chứa 1 liều thuốc bột. Liều thuốc trong dụng cụ này thay đổi từ 50-

500mcg tùy thuộc mỗi sản phẩm. Khi sử dụng, mỗi nang sẽ dịch chuyển 

vào vị trí và lớp vỏ được xé ra bằng vòng cuộn, khí hít vào đi qua nang 

đã bị chọc thủng giúp phân bố thuốc. 

Cách sử dụng:  

 Mở dụng cụ, lên nòng đến khi nghe tiếng click 

 Thở ra hết 

 Ngậm kín miệng quanh ống ngậm 

 Giữ Diskus ở tư thế ngang khi hít 

 Hít vào sâu và đều  
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 Đưa dụng cụ ra khỏi miệng, giữ nhịp thở trong 10 giây sau đó thở ra. 

 

 

- Aerolizer: là dụng cụ cung cấp formoterol fumarate. Khi sử dụng, nang thuốc được đặt vào 

bên trong dụng cụ, khi ấn nhả nút bên cạnh sẽ chọc thủng nang và thuốc sẽ phân tán vào dòng 

khí khi bệnh nhân hít nhanh và sâu qua ống ngậm. 

Cách sử dụng: 

 Mở nắp và giữ dụng cụ như hình vẽ 

 Xoay ống ngậm ngược chiều kim đồng hồ 

 Đặt nang thuốc vào lỗ ở đáy dụng cụ 

 Xoay phần đáy theo chiều kim đồng hồ để đóng lại 

 Ấn, nhả cả hai nút để chọc thủng nang 

 Giữ dụng cụ ở tư thế ngang và hít sâu 

 Bỏ dụng cụ ra khỏi miệng, giữ nhịp thở trong 10 giây 

 Thở ra 

 Mở dụng cụ và kiểm tra nang thuốc, nếu còn bột thuốc lặp lại các bước trên 

 Lấy vỏ nang thuốc và đóng ống ngậm 

 

 

 

 

 

 

 

- HandiHaler là dụng cụ hít để phân bố tiotropium bromide (Spiriva) 

dạng bột khô. Khi sử dụng nang tiotropium được đặt ở giữa buồng của 
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dụng cụ, khi ấn nhả nút xanh, nang thuốc bị chọc thủng, khi hít vào dòng khí phân bố thuốc qua 

ống ngậm. 

Cách sử dụng: 

 Lấy nang thuốc ra khỏi vỉ (ngay trước khi sử dụng) 

 Đặt nang thuốc vào giữa buồng 

 Đóng ống ngậm chặt đến khi nghe tiếng click, mở nắp dụng cụ 

 Giữ dụng cụ tư thế thẳng, ấn mạnh nút chọc và bỏ tay 

 Giữ dụng cụ ở tư thế ngang và hít sâu 

 Giữ nhịp thở trong 10 giây 

 Bỏ dụng cụ ra khỏi miệng và thở ra 

 Sau khi sử dụng, mở ống ngậm, lấy vỏ nang ra 

 Đóng ống ngậm và nắp đậy để bảo quản 

 

 

 

- Turbuhaler:ống hít có bộ đếm liều hiển thị chính xác lượng thuốc còn lại. Nếu không có 

bộ đếm liều, kiểm tra chỉ thị đỏ ở cửa sổ bên của thiết bị, khi thấy vạch đỏ là còn khoảng 20 

liều. 

Cách sử dụng: 

 Giữ Turbuhaler ở vị trí thẳng đứng. Vặn và mở nắp đậy ống thuốc 

 Vặn phầnđế qua bên phải hết mức sẽ nghe tiếng “click”, sau đó vặn 

ngược về vị trí ban đầu 

 Thở ra hết 

 Ngậm kín ống thuốc, hít vào bằng miệng mạnh, sâu đến khi không hít thêm được nữa 

 Lấy ống thuốc ra, ngậm miệng lại, giữ nhịp thở trong 10 giây sau đó thở ra (nếu cần hít 

lần nữa thì làm lại các bước trên) 
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 Đậy nắp ống thuốc lại, súc miệng thật kỹ sau hít thuốc bằng nước để tránh những tác 

dụng phụ của thuốc có thể gây ra tại họng.  

 

3. Khí dung 

- Máy khí dung là thiết bị chuyển dung dịch thuốc thành dạng phun để tối ưu hóa sự lắng đọng 

thuốc ở đường hô hấp dưới. Các thuốc có thể sử dụng dưới dạng khí dung bao gồm 

corticosteroid, thuốc giãn phế quản, thuốc kháng cholinergic, kháng sinh, thuốc làm loãng 

đờm. Có 2 dạng máy khí dung là dạng khí nén và siêu âm. 

- Ưu điểm: sử dụng cho bệnh nhân yếu hoặc không thể sử dụng thuốc dạng xịt, hít; có thể 

không cần bệnh nhân phối hợp, cho phép dùng liều thuốc lớn hơn. Nhược điểm: cồng kềnh, 

thời gian cài đặt và sử dụng lâu hơn, giá thành cao hơn, có thể cần nguồn khí nén hoặc oxy 

(với máy phun tia). 

- Các dụng cụ bao gồm: bộ nén khí, ống đựng thuốc, ống ngậm hoặc mask và dụng cụ đo liều 

thuốc. 
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Cách sử dụng: 

 Đặt máy khí dung lên bề mặt phẳng 

 Lắp các bộ phận của máy và cắm nguồn điện 

 Rửa tay 

 Dùng ống nhỏ giọt hoặc ống tiêm sạch để lấy một lượng nước muối sinh lý 0,9% (theo 

liều lượng đã được bác sĩ quy định) cho vào cốc đựng thuốc. Nếu dùng loại thuốc đã 

pha sẵn thì không cần dùng nước muối. 

 Dùng ống nhỏ giọt hoặc ống tiêm sạch để lấy một lượng thuốc (theo liều lượng đã được 

bác sĩ quy định) cho vào cốc đựng thuốc cùng với nước muối. Có thể dùng loại đã phân 

sẵn từng liều nhỏ trong ống nhựa. Đóng nắp. 

 Gắn phần đầu của ống đựng thuốc với ống ngậm hoặc mask. 

 Gắn phần cuối của ống đựng thuốc với ống nối phần nén khí. 

 Đặt mặt nạ lên mặt và chỉnh dây cho mặt nạ áp sát vừa khít (hoặc đưa ống ngậm vào 

miệng). 

 Bật máy và kiểm tra xem thuốc có được phun ra không. 

 Thở chậm và sâu bằng miệng (hít vào sâu, ngưng lại 1-2 giây rồi thở ra) cho đến khi hết 

thuốc trong cốc đựng, khoảng 10-20 phút. 

 Trong khi khí dung định kỳ theo dõi đáp ứng của bệnh nhân để kịp thời phát hiện các 

bất thường. 

 Dừng máy ngay khi không thấy khí phun ra. 

 

- Các tác dụng phụ tại chỗ khi sử dụng máy khí dung: ho, khàn giọng, nhiễm nấm vùng hầu 

họng, kích thích niêm mạc hầu họng hoặc kích thích da mặt nếu sử dụng mặt nạ. Do đó khi 

sử dụng mask cần lắp vừa khít và sau khí dung nên súc miệng sạch. 
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- Sau khi dùng: Tháo mặt nạ hay ống ngậm, cốc đựng thuốc ra khỏi ống dẫn nhựa. Rửa mặt nạ, 

ống ngậm, cốc đựng thuốc dưới vòi nước, để khô. Lắp trở lại vào ống dẫn rồi mở công tắc 

cho máy chạy khoảng 10-20 giây để làm khô phía trong. Bầu khí dung, mặt nạ, ống ngậm, 

dây nối với máy khí dung là các dụng cụ dùng riêng cho từng bệnh nhân. Không được dùng 

chung để tránh lây nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. 

 

Tài liệu tham khảo: 

1. J. Boe; J.H. Dennis; B.R. O’Driscoll (2001), “European respiratory society guidelines on the 

use of nebulizers", Eur Respir J; 18: 228-242. 

2. Myrna B. Dolovich, Richard C. Ahrens, et al. (2005), “Device Selection and Outcomes of 

Aerosol Therapy: Evidence-Based Guidelines. American College of Chest Physicians/ 

American College of Asthma, Allergy, and Immunology”, Chest; 127: 335-371. 

3. Praveen Buddiga, Rick Kulkarni et al. (2011), “Use of Metered Dose Inhalers, Spacers, 

and Nebulizers”, Medscape(Updated: Mar 29, 2011), http://emedicine.medscape.com/article/ 

1413366-overview. 

 

  

http://chestjournal.chestpubs.org/search?author1=Myrna+B.+Dolovich&sortspec=date&submit=Submit
http://chestjournal.chestpubs.org/search?author1=Richard+C.+Ahrens&sortspec=date&submit=Submit
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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIÁM SÁT 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

 

Xây dựng phần mềm báo cáo giám sát hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính 

có các lợi ích chính  như sau: 

- Tổng hợp báo cáo mọi lúc mọi nơi: Đáp ứng thông tin nhanh chóng. Thành viên có thể truy 

cập hệ thống bất kỳ nơi đâu như văn phòng làm việc, tại nhà, tại những điểm Internet công 

cộng, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Cung cấp thông tin về hoạt động dự án bất cứ lúc 

nào bất cứ nơi đâu họ muốn. 

- Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí bao gồm chi phí đi lại, giấy tờ ….   

- Tiết  kiệm  thời  gian:  giúp  giảm  thời  gian  20-40%  so  với phương pháp truyền  thống do  

rút  giảm  sự  phân  tán  và  thời gian đi lại. 

- Uyển chuyển và linh động: Có thể chọn lựa nhanh những thông tin qui định có  sự  thống 

nhất từ tuyến trên, điều chỉnh theo các yêu cầu nhất quán trực tuyến.  

- Tối  ưu:  Các  đơn vị tại tuyến địa phương có  thể đồng thời vừa phục vụ công tác chuyên 

môn và vừa cung  cấp  thông tin về tiên độ triển khai công việc theo dự án.   

 

Phần mềm xây dựng các chức năng cho riêng từng bộ phận như sau: 

- Văn phòng Dự án:  Chịu  trách  nhiệm xây dựng và cung  cấp  nội dung của hệ thống thông 

tin, báo cáo gửi về dựa trên các yêu cầu chung của Dự án. Ngoài ra, các báo cáo mang tính 

chất quản lý khác theo yêu cầu. 

- Các đơn vị tham gia Dự án: Các đơn vị thành viên sẽ được cấp tài khoản riêng để sử dụng 

phần mềm trực tuyến, tiến hành báo cáo và  tập hợp số liệu theo qui định. 

II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH 

1. Phân hệ quản lý truy cập 

Phân hệ cho phép quản lý việc truy nhập thông qua cơ chế đăng nhập, đăng xuất, 

trong phạm vi quyền hạn cho phép, nhằm tạo môi trường thuận tiện và linh hoạt 

cho việc khai thác và tương tác thông tin của người sử dụng.  

 

 Đăng nhập: chức năng cho phép người dùng có tài khoản đăng nhập vào hệ 

thống, sử dụng và khai thác các thông tin, dịch vụ trong phạm vi cho phép 

(thông qua cơ chế phân quyền). 
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 Đăng  xuất:  chức  năng  cho  phép  người  dùng  đã  đăng  nhập  thoát  ra  

khỏi  vùng  truy  cập  của mình. 

 Đổi mật khẩu: chức năng cho phép người dùng có tài khoản thay đổi lại 

thông tin về mật khẩu cho tài khoản đó nhằm mục đích bảo mật người dùng 

2. Báo cáo giám sát 

Chức năng này giúp cho các thành viên có thể dễ dàng cập nhật các chỉ tiêu báo 

cáonội dung chỉ tiêu theo qui định của Dựán. 

Người quản trị có thể xây dựng chỉ tiêu và quyếtđịnh bộ chit tiêu nào cần báo 

cáo trong từng năm, tạo quyền cho các đơn vị thành viên vàngười dùng báo 

cáovà có chỉnh sửa các thông tin phù hợp. 

 Một sốnội dung giám sát như sau : 

o Giám sát hoạt động của Ban điều hành dự án tuyến tỉnh 

o Giám sát khám sàng lọc BPTNMT 

o Giám sát công tác khảo sát thái độ, kiến thức, hành vi của CBYT 

bệnh nhân, người nhà bệnh nhân 

o Giám sát hoạt động phòng quản lý BPTNMT 

o Giám sát hoạt động kê đơn thuốc 

o Giám sát công tác đào tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh - huyện 

o Giám sát hoạt động đấu thầu trang thiết bị 

o  Giám sát mua thuốc  

o Giám sát cấp thuốc 

3. Báo cáo Quản lý và thống kê  

Chức năng thống kê trong phân hệ này có thể giúp người dùng in báo cáo giám 

sát vàthống kê phân tích chỉ tiêu trên toàn bộ cácđơn vị (tỉnh thành) tham gia Dựán. 

4. Quyền quản trị 

 Dự án: Được trao quyền cao nhất, có thể xây dựng bộ chỉ tiêu; Chỉnh sửa; 

Xóa trong phạm vi quy định quản lý đã được trao quyền. Được quyền đánh 

giá mức độ hoàn thành của từngđơn vị trên các số liệuđã báo cáo, từđó có 

các nhắc nhở về việc lập Báo cáo giám sátđúng tiến độ và chính xác của số 

liệu. 
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 Thành viên: Thực hiện cung cấp báo cáo số liệutheo các chỉ tiêu qui địnhcủa 

đơn vị mình. 

Hƣớng dẫn sử dụng cho thành viên 

Sau khi login vào phần mềm thành công, giao diện đầu tiên phục vụ cho người sử dụng 

đó là giao diện làm việc “Báo cáo giám sát”.  

 

 

 

I - Tiến hành khảo sát 

Sau khi login vào phần mềm, sẽ có lời nhắc cảnh báo cho các thành viên trước khi tiến 

hành cập nhật các chỉ tiêu báo, sau khi lập các chỉ tiêu online, theo qui định cácđơn vị thành viên 

phải in + kýđóng dấu vào nộp theo hình thức công văn thông thường. 

 

 

Tại đây, các chỉ tiêu thông tin báo cáocủa các phần hành sẽ được đưa ra tại đây. Ví dụ : 

 Giám sát hoạt động của Ban điều hành dự án tuyến tỉnh 

 Giám sát khám sàng lọc BPTNMT 

 Giám sát công tác khảo sát thái độ, kiến thức, hành vi của CBYT bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân 
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 Giám sát hoạt động phòng quản lý BPTNMT 

 Giám sát hoạt động kê đơn thuốc 

 Giám sát công tác đào tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh - huyện 

 Giám sát hoạt động đấu thầu trang thiết bị 

  Giám sát mua thuốc  

 Giám sát cấp thuốc 

 

 

Hình 1.  Giao diện màn hình báo cáo 

 

 Giải thích chi tiết các vị trí trên Hình 1  

Ví trí 1:  

 Welcome : Sau khi bạn login vào phần mềm theo tài khoản và mật khẩu cá nhân, 

đây là lời chàođón và xác nhận bạnđang làm việc trong phần mềm. 

 Tuỳ chọn : Sau khi Dự án cấp cho bạn tài khoản (bao gồm tên truy cập và mật khẩu 

ban đầu) Bạn có thể thay đổi mật khẩu truy cập theo cá nhân để quản lý, đảm bảo 

sự bảo mật của từng người sử dụng riêng. Ngoài ra, bạn có thể chọn giao diện làm 

việc theo sở thích, hiện tại phần mềm hỗ trợ khá nhiều màn hình giao diệnđể bạn sử 

dụng. Ngầmđịnh phần mềm để sẵn màn hìnhOffice 2007. 

1 
3 

2 

4 

5 

6 
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 Thoát: Bạn thoát khỏi phần mềm 

Ví trí 2: Cây danh mục các giá trị khảo sát 

Đây là các nhóm chỉ tiêu mà Ban quản lý Dựánđã xây dựng vàđưa ra để yêu cầu 

cácđơn vị thành viên thực hiện việc lập báo cáođịnh kỳ hàng năm. 

 

Trong mỗi một nhóm chỉ tiêu, có thể gồm các chỉ tiêu chi tiêu. Số lượng các chỉ 

tiêu thuộc từng nhóm có thể khác nhau. Và phụ thuộc theo yêu cầu quản lý và từng 

năm báo cáo. 

 

Mỗiđơn vị tham gia có thể báo cáo lần lượt hết tất cả các nhóm chỉ tiêu hoặc chỉ 

một số nhóm. Phụ thuộc vào thời gian cácđơn vị tham gia hoặc các hoạt động mà 

từngđơn vị tham gia. 

 

Khi tiến hành báo cáo, bạn có thể chọn lần lượt từng nhóm chỉ tiêu và thực hiện hết 

từ nhóm này, xong đến nhóm khác. Hoặc bạn chọn nhóm mình cần báo cáo làm 
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trước, sau đó thực hiện các nhóm khác. Bạn chúý, sau khi báo cáo các chỉ tiêu xong 

cần nhấn “Cập nhật” phía cuối bảng các chỉ tiêu chi tiết, để lưu các giá trị mình vừa 

thực hiện. 

 

Thông thường các nhóm có 2 cấp độ (Cấp 1 và Cấp 2) Chỉ tiêu là các giá trị thuộc 

Cấp 2. Dóđó, bạn click vào dấu “+” đầu nhóm Cấp 1 và sau đó chọn 

từng Cấp 2 -> để lập báo cáo cho các chỉ tiêu.      

 

 Chú ý 

Nếu bạn đang làm báo cáo, nhưng có công việc bận và bạn không thể tiếp tực làm tiếp, như vậy 

bạn có thể làm dần từng nhóm chỉ tiêu và hôm sau thực hiện tiếp.chú ý đến phần công văn và 

công việc và lịch làm việc. Tuy nhiên, công việc bạn cần xử lý báo cáo không nhiều bạn nên thực 

hiện ngay trong ngày, tránh bỏ quên. “Việc cần làm hôm nay chớ để ngày mai”   

 

Ví trí 3: Thông báo thời gian 

Vị trí này, phần mềm thể hiện thời gian trong ngày, thời gian này là thời gian thực trên máy tính 

của bạn. Đồng thờiđây cũng là thời gian (Năm) mà bạn thực hiện lậpbáo cáo. Do đó, bạn chúý 

nếu vì nguyên nhân khách qua, mà năm thể hiện trên đây mà lệch với năm bạn cần lập báo cáo -

> khi đó bạn hiệu chỉnh lại thời gian cho đúng với thời gian hiện tại. Cách đổi ngày trên máy tính 

bạn tham khảo thêm (sau đây là vị trí bạn cần click để chỉnh ngày trên máy - nếu có sai lệch) 

 

  

Click để thay đổi 

Click đúp 
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Ví trí 4/5/6: Các giá trị cần báo cáo 

 Y/N: Chỉ tiêu cần bạn báo cáo là Có/Không, nếu chỉ tiêu nào bạn có thực hiện thì 

bạn click vào  và ngược lại thì bạn để nguyên (máy tính ngầmđịnh giá trị là 

Không ) 

 Giá trị : Ngoài việc đơn vị bạn có thực hiện, tuy nhiên có một số chỉ tiêu yêu cầu 

bạn cung cấp thêm kết quả thực hiện là các giá trị số (Ví dụ như : “Số bệnh nhân 

đang được quản lý tại các phòng quản lý” hoặc“Số phòng Quản lý bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính và hen phế quản” …)  

 Ghi chú : Ngoài ra, có những chỉ tiêu sẽ yêu cầu bạn giải thích thêm các thông tin 

hoặc bạn cần giải thích chi tiết thêm, bạn có thể mô tả thêm trong phần này (tất 

nhiên vì kích thước có hạn – nên bạn nêu tóm tắt (Ví dụ như : “Có quyết định thành 

lập Ban điều hành dự án tại địa phương” bạn có thể thêm số quyếtđịnh “123/QĐ-

BVNĐ”) 

 

II –Báo cáo 

Sau khi bạnđã thực hiện báo cáo đầyđủ các chỉ tiêu theo qui định, bạn sẽ phải in báo cáo để trình 

ký và gửi bằng đường công văn. Bạn sẽ vào chức năng này để in báo cáo. 

 

 

Sau khi bạn chọn thời gian năm …… và xác nhận, phần mềm sẽ thể hiện các chỉ tiêu bạnđã báo 

cáo theo mẫu qui định.  

 

Tiếp theo bạn chọnô để kết xuất báo cáo ra file PDF. Bạn có thể lưu file này trọng máy tính hoặc 

in trực tiếp ra máy in.   

Kết xuất báo báo ra file PDF 
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Nếu bạn muốn kết xuất ra dưới dạng file WORD : Khi chọn trong ôđó, bạn chọn vào dòng chữ 

“Rich Text Format” -> sau đóấn phím có chữ màu xanh “Export” -> khi đó file thể hiện có dạng  

“Rich Text Format” tương tự như dạng file WORD.  

 

 

 

Nếu bạnđã chắc chắn số liệu báo cáo và muốn in trực tiếp ngay khi xem báo cáo -> nhấn vào 

biểu tượng máy in. 

 

 

 

 

  

In báo cáo 
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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KHÁM BỆNH 

I. KHÁM BỆNH 

1.Màn hình đăng nhập 
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1. MODULE  KHÁM BỆNH 

 

  

Đổi mật khẩu 

Tìm kiếm bệnh nhân 

Nhập bệnh nhân mới 
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2. Nhập bệnh nhân mới 

 

Chú ý : Những phần có đánh đấu (*) là bắt buộc phải nhập. 

Mã số : Mã số bệnh nhân (máy tính tự đề xuất ID bệnh nhân) 

Số BHYT : Số thẻ bảo hiểm y tế bệnh nhân. 

Hạn BHYT : Ngày hết hạn bảo hiểm y tế của bệnh nhân. 

Họ tên: Họ tên đầy đủ của bệnh nhân – ô text bênh trái là tên của bệnh nhân. 

Tuổi: Tuổi của bệnh nhân, nhập số tuổi hiện tại. 

Tỉnh /TP: Tỉnh , quận huyện nơi bệnh nhân đang sống 

Mobile, Nhà riêng : Số điện thoại di động, máy bàn nhà riêng của bệnh nhân. 

Công việc: Học sinh, sinh viên, lap động trí óc, lao động chân tay … 
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Lý do khám : Chọn một hoặc nhiều lý do khám (Ho, khò khè ….) và nhập chi tiết nội dung về lý 

do đến khám ở ô phía dưới. VD như : Ho dai dẳng nhiều ngày, thở khó nhất là về buổi chiều … 

3. Thông tin bệnh sử của bênh nhân 

 

1. Thời gian từ khi có triệu chứng bệnh đến nay : nhập số tháng. 

2. Hiểu biết về bệnh trƣớc khi đến khám : bênh nhân có hiểu biết về bệnh của mình trước khi 

đến khám hay không (Biết rõ – Không biết rõ – Không biết). 

3. Bênh nhân đƣợc khám và quản lý bệnh bởi chuyên khoa hô hấp : (có  - trong vòng bao 

nhiêu tháng - Không) 

4. Đã nhập viện vì khó thở : Số lần đã nhập viện vì khó thở của bệnh nhân 

5. Số lần mắc đợt cấp trung bình / năm : Số lần mắc đợt cấp của bênh nhân . 

6. Triệu chứng bệnh : Các triệu chứng của bênh nhân (Ho, Khạc đờm,Khò Khè , Khó thở) 

7. Thuốc đã sử dụng điều trị trƣớc đây : Các thuốc mà bệnh nhân đã điều trị (LABA ,SABA 

…) 

8. Yếu tố liên quan đến khởi phát cơn bệnh : Các yếu tố liên quan đến cơn khởi phát bệnh 

của bệnh nhân (Thời tiết thay đổi – lạnh ,….) 

Thông tin bênh nhân 
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4. Thông tin tiền sử của bệnh nhân  

 

Thông tin bản thân :  

1 . Bản thân :  

a. Hút thuốc lá lào : thông tin bệnh nhân có hút thuốc lá – lào hay không : Có, 

Đã từng hút, hút thụ động, không. 

b. Tiếp xúc khói bụi : Bệnh nhân có từng tiếp xúc khói bụi hay không? (Có trong 

khoảng thời gian bao lâu.) 

c. Cơ địa dị ứng: Các thông tin về cơ địa dị ứng của bệnh nhân (Viêm mũi , dị 

ứng, mề đay ….) 

d. Các bệnh lý phối hợp: Các bệnh phối khác của bênh nhân (lao, cao huyết áp, 

tiểu đường ….) 

e. Dị nguyên : thông tin dị nguyên của bệnh nhân. 

2. Gia đình 
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Thôngtin về gia đình bệnh nhân có ai bị hen hay bị ho hay không ?  

5. Thông tin khám lâm sàng 

 

 
 

a. Chiều cao : Thông tin về chiều cao của bênh nhân (cm). 

b. Cân nặng : Thông tin về cân nặng của bệnh nhân (kg). 

c. Chỉ số sinh tồn :  

 Mạch : Thông tin về mạch của bệnh nhân. 

 Huyết áp : Thông tin về số đo huyết áp của bệnh nhân 

 Nhiệt độ : Thông tin về nhiệt độ cơ thể bệnh nhân. 

 Nhịp thở  : Số lần thở mỗi phút của bệnh nhân. 

 

d. Mũi họng : Tình trạng mũi họng của bệnh nhân. 

e. Tim : Tình trạng tim của bệnh nhân. 
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f. Phổi : Thôn tin về phổi của bệnh nhân (Ran rít, ran ngáy …) 

6. Thông tin khám cận lâm sàng 

 

 
 

Hiện thị các chỉ số khác. 
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a. Thông tin về các chỉ số đo chức năng ho hấp : FVC, FEV1,FEV1/FVC.. 

Các thông tin này nhập dưới dạng số (number).Các thông tin đánh giá giai 

đoạn bệnh (Các chỉ số sau test) :  

Chỉ số FVC(L ) : FVC (L)<=70 : Chần đoán bệnh nhân mắc bệnh hen. 

Chỉ số FEV1(L): 

 FEV1> 80   :  COPD giai đoạn 1  

 50<=FEV1<79   :  COPD giai đoạn 2 

 30<=FEV1<49   :  COPD giai đoạn 3 

 FEV1<=30   :  COPD giai đoạn 4 

Nếu có dấu hiệu tâm phế mạn khác : COPD giai đoạn 4 

b. X-quang – phổi : Thông tin khám X- quang phổi của bệnh nhân. 

c. Xét nghiệm khác : Các thông tin xét nghiệm khác của bệnh nhân. 

 

7. CHẨN ĐOÁN 
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80 

 

 
 

a. Chẩn đoán giai đoạn phổi tắc nghẽn mạn tính. (COPD) 

Tổng điểm CAT xác định giai đoạn bệnh của bệnh nhân :  

 CAT < 10  : COPD giai đoạn 1 

 11<CAT<20  : COPD giai đoạn 2 

 21<CAT<31  : COPD giai đoạn 3 

 31<CAT<40  : COPD giai đoạn 4 

b. Chẩn đoán bệnh hen 

Tổng điểm ACT xác định giai đoạn bệnh hen của bệnh nhân 

 ACT <=20  : Chưa kiểm soát . 

 20<ACT<24  : Kiểm soát một phần. 

 ACT =25  : Kiểm soát hoàn toàn. 
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8. KÊ ĐƠN THUỐC CHO BỆNH NHÂN 

 

 
 
Chọn đơn thuốc mẫu :  
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Xem chi tiết đơn thuốc mẫu :  
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Chức năng thêm thuốc :  
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Chọn thuốc cần kê đơn :  

 
 

Tìm kiếm thuốc 
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Sau khi kê đơn thuốc :  

Danh sách các thuốc đã chọn 
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Màn hình in đơn thuốc :  

 
 

In phiếu thu :  



89 

 

 
 

Chức năng tái khám theo lịch hẹn : 

 

Tìm kiếm bệnh nhân đến tái khám theo lịch hẹn (Theo họ tên, mã số, địa chỉ) 
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Chọn hình thức tái khám : theo lịch hẹn hay 

đợt cấp 
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II. KHAI BÁO HỆ THỐNG 

1. Quận huyện  
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Tỉnh /TP:  Tỉnh thành phố mà quận huyện trực thuộc . 

Tên quận huyên : Tên của quận huyện. 

 

2. Bác sĩ 
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Tỉnh /TP : Tỉnh thành phố mà bác sĩ trưc thuộc. 

Họ tên : Họ tên đầy đủ của bác sĩ . 

Tên đăng nhập : Tên đăng của bác sĩ khi sử dụng phần mềm. 

Địa chỉ: Địa chỉ nhà riêng của bác sĩ. 

Khoa: Khoa công tác làm việc của bác sĩ. 

Email: Email của bác sĩ. 

Điện thoại : Số máy bản của bác sĩ. 

Mobile : Số đi động của bác sĩ. 

Mật khẩu: Mật khẩu khởi tạo của bác sĩ. 

Kích hoạt : Tài khoản của bác sĩ có được sử dụng trong hệ thống hay không ?. 
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Cấp phát quyền cho bác sĩ 

 

Bạn check vào chức năng mà cho bác sĩ sử dụng. 
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3. Công việc 
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Tên công việc : tên công việc của bệnh nhân được sử dụng trong phần 

khám bệnh. 

 

4. Nhóm thuốc 
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Tên nhóm : Tên nhóm thuốc được sử dụng trong phần khai báo thuốc . 

 

5. Thuốc 
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Nhóm thuốc :  Nhóm thuốc mà thuốc đó thuộc . 

Tên thuốc : Tên thuốc sử dụng trong hệ thống. 

Đơn giá : Giá của thuốc. 

Số lƣợng: Số lượng của thuốc . 

ĐVT : đơn vị tính của thuốc . 

Cách dùng : Cách dùng của thuốc. 

Lần dùng: Số lần dùng của thuốc. 

Lƣợng dùng :  Liều lượng của thuốc. 

ĐV dùng :nhập đơn vị dùngcủa thuốc. 

Ghi chú :  Hướng dẫn sử dụng thuốc. (thời gian uống …) 
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6. Đơn thuốc 
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Tên đơn thuốc : Tên đơn thuốc  

 

-Thêm thuốc cho đơn thuốc  :  
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7. Lời dặn dò 
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III. BÁO CÁO 

1. Sổ khám chi tiết 

 

 
 
2. Mức độ mắc bệnh 
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3. Thuốc hay dùng 

 

 
 
4. Thống kê bệnh theo từng địa bàn 

 

 

 

 


