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 PHCN:  trợ giúp các cá nhân bảo tồn và phục hồi 

tối đa sức lao động và các chức năng sống trong 

suốt cuộc  đời.   

 Liệu pháp này bao gồm cả can thiệp trong các 

trường hợp vận động và chức năng bị suy giảm 

do sự lão hóa, tổn thương, đau, bệnh lý, rối loạn, 

các tình trạng đặc biệt hay do yếu tố môi trường.  
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PHCN nhằm  xác định và tối đa hóa chất lượng 

cuộc sống, khả năng vận động của sức khỏe, dự 

phòng, điều trị, thích nghi và tái phục hồi. Liệu 

pháp này bao gồm khỏe mạnh về thể chất, tâm lý 

và xã hội 
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 Một khái niệm điều trị rộng.  

 ATS/EURS: PHCN hô hấp là một can thiệp toàn diện 

dựa trên đánh giá bệnh nhân kỹ lưỡng tiếp theo là chỉ 

định phương pháp điều trị phù hợp với bệnh nhân, bao 

gồm: tập luyện, giáo dục, và thay đổi hành vi, được thiết 

kế để cải thiện cả thể chất và tâm lý của những người 

bị bệnh hô hấp mãn tính và thúc đẩy sự tuân thủ điều trị 

lâu dài để  nâng cao sức khoẻ. 



Bệnh lý toàn thân với biểu hiện viêm hệ thống 

phế quản. 

Tiến triển chậm, với sự suy giảm thông khí 

không hồi phục = hội chứng tắc nghẽn 

Với tổn thương cơ ngoại vi, suy dinh dưỡng, 

thiếu oxy máu, giảm khả năng vận động 



Vì vậy COPD là một bệnh lý toàn thân với 

xuất phát điểm là bệnh lý hô hấp. 

Cải thiện lâm sàng, bệnh lý toàn thân → ổn 

định bệnh lý hô hấp 



 BN COPD thường giảm hoạt động thể chất, vì tập thể 

dục →làm nặng thêm tình trạng khó thở. 

  Cảm giác khó chịu tăng dần kết hợp với sự không hoạt 

động → vòng luẩn quẩn, khó thở trở thành nên nặng nề 

hơn so với thực tế. 

  PHCN hô hấp nhằm mục đích phá vỡ chu kỳ này.  



 Lợi ích của PHCN phổi: giảm sự khó thở, cải thiện chất 

lượng cuộc sống, giảm số ngày nhập viện, và giảm việc 

sử dụng nguồn lực y tế .  

 PHCN hô hấp sớm trong khi hoặc ngay sau khi nhập 

viện do đợt cấp do suy hô hấp mạn tính làm giảm mức 

độ suy giảm chức năng và thúc đẩy quá trình phục hồi. 

 



 Giáo dục sức khỏe: tư vấn cai nghiện thuốc lá, 

kiến thức về bệnh tật, cách sử dụng thuốc, hiệu 

quả của PHCN… 

 Tập vật lý trị liệu: PHCN phổi, PHCN vận động 

 Hỗ trợ tâm lý hòa nhập cộng đồng: Tình trạng 

trầm cảm,… 



 Tác động của PHCN lên tỉ lệ vong không rõ ràng.  

 NC trên 1218 BN: PHCN hô hấp không cải thiện về tỉ lệ tử 

vong, có cải thiện khả năng gắng sức, khó thở, và CLCS.  

 NC trên những BN có RLTK tắc nghẽn nặng: thấy có sự 

cải thiện thời gian sống thêm.  

 NC: giảm tỉ lệ tái nhập viện và TV ở những BN được phục 

hồi chức năng hô hấp sau đợt cấp COPD. 

 



 NC bệnh chứng tiến cứu ba năm trên 80 BN COPD vừa 

đến nặng: cải thiện trong BMI, CNTK, và tình trạng sức 

khỏe với PHCN phổi so với chăm sóc thông thường.  

 Gộp chung lại → cần thiết cho các thử nghiệm đủ lớn để 

xác định xem liệu có tác động PHCN phổi lên thời gian 

sống thêm. 

 



 Vòng tròn luẩn quẩn của tăng CO2 và sự ứ 

đọng 
◦ CO2 làm tăng tiết dịch 

◦ Sự ứ đọng làm hạn chế thông khí phế nang và làm tăng 

CO2 

 Giải phóng ứ đọng: phục hồi chức năng! 

 Căng giãn để mở các phế quản: 
◦ Hạ thấp vòm hoành 

◦ Hoạt động không hiệu quả của vòm hoành và suy kiệt 

 Tập thở hoành- thở bụng ở tần số thấp…phục hồi 

chức năng ! 

concept MK GB 2015 12 



 Tác động mạnh của các bệnh tắc nghẽn mạn 
tính lên chất lượng cuộc sống (điểm số) 

concept MK GB 2015 13 
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Lợi ích: 

✔ Đỡ khó thở 

✔ Hạn chế xẹp phế quản (chèn ép 

động thì muộn) 

 

Hạn chế: 

✖ Cơn hen 
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• Thở chủ động ngực  – bụng  

• « Thở hoành có kiểm soát »  

• TƯ THẾ: nửa ngồi, một tay của trị liệu viên đặt lên thành bụng, 

tay còn lại đặt lên thành ngực trên. 

• Hướng dẫn:  Thực hiện động tác thở ra bằng miệng chủ động 

từ từ, và hóp bụng lại, sau đó hít vào bằng mũi  và « phồng bụng 

lên»  nhưng bụng vẫn phải mềm. 

• Tăng biên độ cử động hô hấp, tùy khả năng của bệnh nhân, dẫn 

đến giảm tần số thở và tăng thể tích khí lưu thông.  

• Lồng ngực không cử động để hạn chế để  giảm nỗ lực hít vào. Bài 

tập phải phù hợp với bệnh nhân. 

• Không bao giờ tập một mình thở chủ động ngực  – bụng trong một 

buổi tập mà phải phối hợp với dẫn lưu phế  quản (nếu cần) và tập 

vận động.   
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Chủ động 

Trợ giúp của trị liệu viên 
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Lợi ích: 

✔Cải thiện khả năng vận động của bộ 

máy hô hấp 

✔Tăng các thể tích động 

✔Thay đổi tần số thở 

✔Cải thiện chức năng phổi nền 

✔Cải thiện khí máu 

Hạn chế: Trường hợp tắc nghẽn nặng 

(căng quá mức): 

✖Giảm hiệu quả thông khí 

✖Khó thở tăng 

✖Làm tăng sự mất đồng vận thông khí 
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EXPIRATION INSPIRATION  

 	

Tiêu chuẩn ngừng kỹ thuật: 

Xuất hiện hô hấp nghịch thường, kéo dài hoặc nặng lên, rối loạn bão hòa oxy 

EXPIRATIO
N 

INSPIRATI
ON 

> Perez Bogerd et al RMR 2009 
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Le test de Student montre qu’à partir de la 3ème minute, il existe une différence significative

entre la TcPCO2 en vdad et la TcPCO2 en vs (p<0,05). Les 10 minutes suivantes présentent

une différence très significative (p<0,01). Ensuite aucune différence n’est mise en évidence.  A la

16ème minute la différence devient hautement signicative (p<0,001). La vdad influence donc la

TcPCO2 à partir de 3 minutes de ventilation et pour une durée de 10 minutes.

> Lausin Kiné Rev 2009 

Nghiên cứu so sánh: 
 

2 nhóm gồm 10 BN COPD  giai 
đoạn GOLD I hoặc II, toàn trạng 

ổn định 
 

VDAD vs VS 
 

Theo dõi PtcCO2, SpO2 và nhịp 
tim trong 15’ 

 
Khác nhau rõ PtcCO2 từ phút thứ 

3 
Không khác nhau rõ về SpO2 cũng 

như tần số tim 

 Thời gian kéo dài không cố định, tùy  khả năng của bệnh nhân, không vượt 
quá 20 phút và nghỉ ngơi nếu cần 



Sự thông thoáng đường thở 

Toàn bộ đường hô hấp được phủ bởi 1 lớp tế bào tiết nhày. Dịch nhày là một phức chất tạo 

thành 1 hàng rào bảo vệ niêm mạc đường hô hấp. Vi khuẩn và cấc hạt bụi sẽ bị bám dính trong 

chất nhày và sau đó bị đẩy ra ngoài. 

Quá trình  làm sạch đường thở bình thường được thực hiện bởi 2 cơ chế: 

• Làm sạch nhờ hệ thống lông chuyển 

           - tế bào lông chuyển: 200 vi nhung mao/ tế bào 

            - tấn số chuyển động vi nhung mao: 12-22 hz, tốc độ chất nhày di chuyển: 1-3 mm/s 

• Khả năng ho- đường hô hấp trên 
 

Hệ hô hấp khỏe mạnh phụ thuộc vào sự làm sạch chất nhầy bài tiết 

của đường dẫn khí! 

Các lông mao chuyển động phổi hợp cùng 

nhau để đẩy chất nhày hướng lên phía trên 

theo một chiều. 



Suy giảm, mất khả năng làm sạch đường thở 

• Tắc nghẽn đường thở 

• Tắc đờm 

• Xẹp phổi 

• . Giảm trao đổi khí 

• Nhiễm trùng hô hấp 

• Viêm nhiễm 

Mất cân bằng trong hệ thống tiết nhày và hoạt động lông chuyển trong quá trình làm 

sạch đường thở 
 

Hoạt động kém hiệu quả: tổn thương hoặc giảm  hoạt động của tế bào lông chuyển 

• Xơ hóa phế nang 

• Rối loạn vận động lông chuyển tiên phát 

• Hội chứng Kartagener  

• Sau ghép phổi hoặc ghép tim phổi 

• Hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động 

 

Bất thường hoặc quá mức sản xuất chất nhày: Số lượng lớn hoặc thay đổi tính chất vật lý 

chất nhày 

• Xơ hóa phế nang 

• Giãn phế nang 

• Hen phế quản 

• Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), khí phế thũng, viêm phế quản mạn tính 

• Thông khí nhân tạo 



Vòng xoắn suy giảm chức năng hô hấp 

Inflammato
ry 
response 
activated 

Mucus 
producti
on 

Pulmonar
y 

defenses 
ineffectiv

e 

Pulmonar
y 
infectio
n 

More 
mucus 
productio
n 

Airway 
inflammati
on 

Mucus 
pluggi
ng 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình làm sạch đường 

thở 

 Toàn trạng/ tuổi 

 Bệnh mạn tính/ 

bệnh hệ thống 

 Nhiễm trùng hô hấp 

gần đây 

 Tiền sử hút thuốc lá 

 Chấn thương 

 Bất động 

 Liên quan đến phẫu 

thuật 



Chuẩn bị Huy động Bài xuất Đánh giá 

•  Khí dung 

/ thuốc 

• Làm ẩm 

• Xung động tần số 

cao vào thành 

ngực  (The Vest®) 

• Áp lực dương thì 

thở ra(PEP) 

• Thông khí nhân 

tạo (IPV®) 

• Kỹ thuật thủ công 

• Ho kiểm soat 

• Ho trợ iúp™ 

• Hút  

Các giai đoạn của quá trình làm sạch đường thở  

Huy động 

Bài xuất 





Hai loại sợi hô hấp khác nhau: 

- Loại I : Phản ứng co chậm, ít mệt, gặp trong các 

hoạt động hiếu khí hoặc thời gian dài, có lượng 

lớn các ty thể và mao mạch 

- Loại II: Phản ứng co nhanh và chuyển hóa yếm 

khí với sự nghèo các ty thể  và mao mạch, mệt 

mỏi với gắng sức ngắn và cường độ cao (sợi IIa 

và IIb) 



- Giảm khoảng 30% khối lượng và sức mạnh cơ 

- Giảm 20% số sợi I 

- Giảm số lượng ty thể ở mao mạch 

- Chuyển hóa hiếu khí kém hiệu quả và giảm 

khả năng oxy hóa 



  Hai cách tập vận động: 

◦ Tăng sức bền: Đi bộ, thảm lăn, 

xe đạp, bơi lội, đi cầu thang… 

◦ Tăng sức cơ: Giữ thăng bằng, 

kháng lực, nâng tạ… 
 



 Tập sức bền là trọng tâm của chương trình 
vận động nhưng phối hợp cả hai cách tập có 
tác dụng  tối ưu. 

 Tập sức bền với hình thức đi bộ và đi xe đạp 
là hình thức tập vận động phổ biến nhất 
trong chương trình PHCNHH. 

Tập sức bền giúp giảm khó thở khi gắng sức, 
tăng khả năng gắng sức và tăng chất lượng 
cuộc sống  



 Các nhóm cơ tại chỗ được tập 

luyện bằng cách lập đi lập lại các 

động tác có trở kháng. 

 Giúp cải thiện khối cơ và lực cơ tốt 

hơn tập sức bền nhưng ít gây khó 

thở hơn.   

 Kết hợp với tập sức bền giúp cải 

thiện khả năng gắng sức và sức cơ 

tốt hơn tập riêng lẻ.   
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Chevalier servant Balancier Triple flexion 
membres inf 
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NÓI CHUNG, TRÁNH NGỪNG THỞ 
VÀ TĂNG CƯỜNG THỞ RA GẮNG 

SỨC 
 

Tập leo cầu thang: 
Hít vào 1 bước, thở ra 2-3 bước 

 
Nếu thở ra ngắn (thở hổn hển ), đi 
chậm lại  hoặc ngừng lại để  thở 

 
Trong trường hợp mệt, leo từng 
bậc một: Hít vào khi nhấc chân lên 
và thở ra khi đưa người lên 
 



 Tăng độ bền khi tập các bài tập chi dưới được chứng minh 

trong nhiều thử nghiệm.  

 NC 33 BN tập thông thường hay tập 12 phút leo cầu thang 

và đi bộ hàng ngày. Có gia tăng 24% KC đi bộ. 

 NC 89 BN COPD ổn định được tập PHCN hô hấp tám tuần 

ở BV hoặc chăm sóc thông thường→cải tiến đáng kể và 

được duy trì: KC đi bộ, điểm khó thở, và CLCS. Hiệu quả 

tương tự trong các NC tập PHCN hô hấp tại nhà 



 Hai phân tích meta đánh giá hiệu quả khả năng gắng sức và 

CLCS: Cả hai CNTK cũng như khó thở được cải thiện đáng kể. 

 Tập luyện có trở kháng nhẹ có tác dụng tốt hơn.  

 14 BN COPD tham gia tập phục hồi tại nhà: đi bộ hàng ngày, 

mang theo ba lô nhẹ. Sau đợt trị liệu giúp giảm cảm giác khó 

thở và tăng độ bền 16%. 

 Cơ chế tập luyện cải thiện sức bền vẫn chưa rõ ràng. Hiệu quả 

thấy rỗ nhưng không thấy có sự thay đổi ở phổi và các chức 

năng cơ hô hấp.  



 Tất cả BN cần được giáo dục để cải thiện sự tuân thủ: 

thuốc, oxy, bỏ thuốc lá, dinh dưỡng, tập thể dục, ….  

 Một số NC: BN được hướng dẫn về bản chất của bệnh và 

những tác động của ĐT→ tăng hiệu quả ĐTvà tuân thủ ĐT. 

  Tuy nhiên, giáo dục không thay thế cho tập luyện. 

 NC 76 BN COPD được chia ba nhóm: thay đổi hành vi, 

thay đổi nhận thức, thay đổi cả hành vi và nhận thức, so 

sánh với hai nhóm chứng. Sau ba tháng, các nhóm ĐT 

tăng khả năng  tập luyện và chất lượng cuộc sống, so với 

nhóm chứng.  



  COPD nặng là một yếu tố nguy cơ →bệnh trầm cảm →các 

TCnhư lo âu và mệt mỏi → giảm tham gia trong hoạt động 

xã hội, bao gồm cả hoạt động tình dục. 

 Có thể cải thiện bằng tham gia vào chương trình PHCN hô 

hấp và tư vấn tâm lý.  

 15-20 buổi tập PHCN: giáo dục, kỹ thuật tập thở, và kỹ 

thuật thư giãn có hiệu quả hơn trong việc giảm sự lo lắng 

so với một số lượng tương tự các phiên trị liệu tâm lý. 

 Có thể cần cho ngắn ngày các loại thuốc chống trầm cảm.. 

 



- Những chuyên gia y tế và ngoài y tế (dinh 

dưỡng, giáo dục thể thao, công tác xã hội, 

tư vấn chống thuốc lá...) 

- Phối hợp tổ chức trong một nhóm với trung 

tâm là nhà hô hấp học 







Palm Cups® 

Smith Medical ASD, Inc. 

G5®  Flimm-Fighter 

General Physiotherapy, Inc. 

Loại 

• Thủ công 

• Điện tử 

• Khí nén 

Hoạt động 
• Làm loãng đờm 

• Thay đổi tính chất lý hóa học 

• Tạo luồng khí 

• Hoạt động trên một vùng vào một thời điểm 

• Cần người hỗ trợ 



Hệ thống giường phục hồi chức năng hô hấp 

• Tính năng hỗ trợ hô hấp liên quan đến quy trình phức tạp 
 

 

– Chỉ số góc HBO và cảnh báo 
 

– Liệu pháp thay đổi tư thế nghiêng liên tục (CLRT) 

Pulmonary Surface (Powered Air) 

• Bề mặt phổi (powered air) 
– Giúp ngăn ngừa biến chứng liên 

quan khi sử dụng CLRT 

–    Vỗ và rung 



Flutter®Axcan Pharma™ US, Inc. 

acapella®  Vibratory PEP 
 

Xung động trong quá trình thở ra hết sức 

thông qua thiết bị 

• Long đờm 

• Thay đổi cấu trúc của đờm 
 

Quake ®  Thayer Medical 

Lung Flute® Medical Acoustics inc 

Oscillatory PEP Therapies 



Thông khí xung động trong phổi (IPV®) 

IPV1C®-F00001-C Percussionaire 

Metaneb 4 – Hill-Rom 

 Sự dao động áp lực dương trong đường thở ở thì hít vào và thở 

ra 

• Long đờm 

• Thay đổi cấu trúc đờm 

• Tạo ra áp lực đẩy để di chuyển đờm lên phía trên 

• Sử dụng đường thở bàng hệ 



HFCWO hoạt động ở đường hô hấp dưới và các vùng phổi để di chuyển chất tiết lên 

đường hô hấp trên và sau đó ho ra. 

 

HFCWO huy động đờm : 

Thay đổi cấu trúc đờm và làm long đờm  

Sử dụng đường dẫn khí bên và phế nang để đẩy chất nhày ra đường thở 

Luồng khí  thở ra giúp đẩy chất nhày từ đường thở ngoại vi lên đường hô hấp trên và 

được làm sạch qua động tác ho, hút … 



Chiếc áo có thể phồng lên được kết nối với máy phát xung bằng 1 

ống dẫn. Nó nhanh chóng được thổi phồng và xả hơi, đè nén và 

giải phóng thành ngực. Quá trình này gọi là xung động tần số cao 

trên thành ngực ( HFCWO) 



 Phục hồi chức năng hô hấp là một biện pháp điều trị 

hiệu quả, hỗ trợ cho các phương pháp ĐT dùng thuốc. 

 Tập vận động và tập hô hấp là cốt lõi của chương trình 

PHCN hô hấp, tập chi dưới rất quan trọng.  

 Cần duy trì chế độ tập luyện liên tục. 

 Tư vấn về dinh dưỡng, giáo dục sức khỏe, hỗ trợ tâm 

lý, cai nghiện thuốc lá giúp tăng hiệu quả của PHCN 

hô hấp. 




