
Ths Nguyễn Thị Phương Anh 

Bệnh viện Phổi Trung ương 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÔ HẤP  

VÀ TÁI HÒA NHẬP CUỘC SỐNG  

CHO BỆNH NHÂN  

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

 



 

Đợt bùng phát 

DIỄN TIẾN LÂM SÀNG COPD 

- Cơ bắp 

- Công năng tim 

- Hiệu xuất hô hấp 



CÁC BẤT THƯỜNG Ở BN COPD 

• Ho khạc đờm kéo dài 

• Khó thở mạn tính tăng dần 

• Tức nặng ngực 

• Thở khò khè trong cơn khó thở 

• Mệt mỏi nhiều 

• Cơ thể suy kiệt, teo đét 

• Tim nhịp nhanh 

• Người bệnh lo âu, chán nản, trầm cảm…… 



ĐỊNH NGHĨA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

PHCN hô hấp là một chuyên ngành lâm sàng: 

o Phác đồ điều trị được cá nhân hóa 

o Phối kết hợp đa khoa thông qua chẩn đoán, điều trị, hỗ trợ 

tâm lý và giáo dục 

o Làm ổn định và đảo ngược các tổn thương thực thể và 

tâm lý do bệnh hô hấp gây ra và cố gắng đưa BN trở về 

mức độ hoạt động chức năng cao nhất có thể, ứng với tình 

trạng hô hấp và hoàn cảnh sống. 



ĐỊNH NGHĨA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

Ba điểm quan trọng của một chương trình PHCN: 

• Cá nhân hóa  

• Phối hợp đa chuyên khoa  

• Điều trị cả bệnh lý thực thể và tâm lý 



 Trợ giúp bảo tồn và phục hồi tối đa sức lao động và các 

chức năng sống trong suốt cuộc  đời.   

 Liệu pháp 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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ĐỊNH NGHĨA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 



 

Đợt bùng phát 

- Cơ bắp 

- Công năng tim 

- Hiệu xuất hô hấp 

CT 

ĐTPHCNHH  CT 

ĐTPHCNHH  

CT 

ĐTPHCNHH  

CT 

ĐTPHCNHH  CT 

ĐTPHCNHH  

CT 

ĐTPHCNHH  

ĐIỀU TRỊ THUỐC ĐIỀU TRỊ THUỐC 

Lợi ích của phục hồi chức năng 



• Cải thiện khả năng gắng sức (Bằng chứng A). 

• Giảm cường độ cảm nhận khó thở (Bằng chứng A). 

• Có thể cải thiện chất lượng cuộc sống (Bằng chứng A). 

• Giảm số ca nhập viện và số ngày nằm viện (Bằng chứng A). 

• Giảm lo âu và trầm cảm liên quan đến COPD (Bằng chứng A). 

• Cải thiện sức mạnh và sự bền bỉ của chi trên, cải thiện chức năng 

cánh tay (Bằng chứng B). 

• Lợi ích mở rộng vượt ra ngoài các giai đoạn đào tạo trước mắt 

(Bằng chứng B). 

• Cải thiện sự sống còn (Bằng chứng B). 

• Tập cơ hô hấp là có lợi, đặc biệt là khi kết hợp với tập luyện 

chung (Bằng chứng C). 

• Can thiệp tâm lý xã hội là hữu ích (Bằng chứng C). 
http://goldcopd.com/GuidelinesResources 

 

 

Lợi ích của phục hồi chức năng 

http://goldcopd.com/GuidelinesResources


CHỈ ĐỊNH PHCN CHO NB COPD 

• Chỉ định cho tất cả bệnh nhân COPD từ nhóm B (Gold 

2015) 



CHỐNG CHỈ ĐỊNH PHCN CHO NB COPD 

• Không có chống chỉ định tuyệt đối.  

• Tuy nhiên trong một số trường hợp NB không thể hợp tác 

hoặc có các bệnh lý cần phải can thiệp cấp cứu sẽ không 

có chỉ định PHCN: 

- Rối loạn tâm thần 

- Bệnh lý tim mạch khó kiểm soát: Nhồi máu cơ tim cấp, 

tăng huyết áp không kiểm soát. 



LƯỢNG GIÁ BN COPD 

 

• Trước và sau khi tập PHCN cho NB cần khám, lượng giá.  

• Các phương pháp lượng giá cho người bệnh COPD bao 

gồm: hỏi bệnh, khám thực thể và lượng giá dựa trên các 

trắc nghiệm và xét nghiệm 



LƯỢNG GIÁ TRƯỚC VÀ SAU PHCN 

• Tình trạng ho khạc đờm 

• Tình trạng đau ngực 

• Mức độ khó thở 

• Đánh giá CLCS qua thang điểm CAT 

• Đánh giá yếu tố tâm lý xã hội và CLCS của NB 

• Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

• Đánh giá CNHH và khả năng vận động 

• Nghiệm pháp đi bộ 6 phút 

• Tự lượng giá gắng sức bằng thang điểm BorgCR10. 

• Thể tích tiêu thụ Oxy tối đa: VO2max 

 



Cấu trúc chương trình PHCN 



• Thời gian tập luyện: ngay sau khi hết đợt cấp hoặc trong giai 

đoạn COPD ổn định. 

• Bao gồm 8 tuần liên tục: 3 buổi tập/tuần 

– 2 buổi có hướng dẫn của kỹ thuật  viện 

– 1 buổi tại nhà 

• Thành phần chương trình: 

– Tư vấn, giáo dục sức khỏe 

– Vật lý trị liệu hô hấp 

– Vận động trị liệu.  

• Chỉ số đánh giá hiệu quả: 

– Mức độ khó thở (mMRC) 

– Thang điểm chất lượng sống (SGRQ, CAT) 

– Mức độ sử dụng các dịch vụ y tế (nhập viện) và tuổi thọ. 

 

Phục hồi chức năng cho người bệnh COPD 



TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

• PHCN cho NB COPD có thành công hay không phụ 

thuộc vào sự hiểu biết và thực hành của cả BN và 

người nhà.  

• Tư vấn, giáo dục sức khỏe là một quá trình thống nhất 

ở tất cả các mức độ bệnh.  

• Tư vấn, giáo dục đơn thuần có thể không giúp cải 

thiện tình trạng sức khỏe và khả năng tập luyện; 

nhưng có thể giảm số lần bệnh nhân phải tới phòng 

cấp cứu hoặc nhập viện do đợt cấp COPD 



• Hình thức tư vấn: tư vấn trực tiếp xen kẽ trong mỗi buổi tập,  

– Trung bình 15 phút  

– Có hình ảnh minh họa và cung cấp tài liệu 

• Nội dung: 

– Sinh lý hệ hô hấp 

– COPD: Định nghĩa, diễn tiến lâm sàng, điều trị, PHCN, 

dinh dưỡng, sử dụng bình xịt, cai nghiện thuốc lá 

– Đợt cấp COPD: Định nghĩa, yếu tố nguy cơ và cách phòng 

tránh, trầm cảm , hỗ trợ tâm lý xã hội.  

 

Các nội dung sẽ được phân bố trong các buổi tập. 

 

TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE 



Tư vấn 

giáo dục 

sức khỏe 
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Vậy lý trị liệu hô hấp : kỹ thuật thay đổi kiểu thở 
Thở ra chúm môi 

Lợi ích: 

✔ Đỡ khó thở 

✔ Hạn chế xẹp phế quản  

✔ Giảm tình trạng ứ khí và căng phồng 

phổi 

 

 



Vậy lý trị liệu hô hấp : kỹ thuật thay đổi kiểu thở 
Thở ra chúm môi 



• Thở chủ động: «Thở  cơ hoành có kiểm soát »  

• TƯ THẾ: nửa ngồi, một tay của KTV 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 thóp 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 giảm nỗ lực hít vào. Bài tập 

phải phù hợp với bệnh nhân. 

• Không bao giờ chỉ thở cơ hoành trong một buổi tập mà phải phối 

hợp với thở chúm môi và tập vận động.   

Consensus francophone 2009 – Gouilly et al 

Vậy lý trị liệu hô hấp : kỹ thuật thay đổi kiểu thở 
Thở cơ hoành 
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Chủ động 

Trợ giúp của kỹ thuật viên 

Thở chủ động  
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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 

Thở chủ động  

 



Thở chủ động  
Chú ý các cử động nghịch thường! 

THỞ RA HÍT VÀO  

 	

Tiêu chuẩn ngừng kỹ thuật: 

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

THỞ RA HÍT VÀO 

> Perez Bogerd et al RMR 2009 



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 

Thở chủ động  

 



VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU 



VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU 

Vận động trị liệu là thành tố rất quan trọng nhằm:  

o Kéo dài khả năng chịu đựng  

o Tối ưu hấp thụ Oxy 

o Tăng cường các hoạt động thể lực và làm giảm khó thở.  

o Cải thiện nhiều cơ bắp và khả năng thực hiện công việc. 

o Tăng dần khối lượng tập luyện theo chức năng phổi 

o Khởi đầu tập nhẹ nhàng sau tăng dần cường độ và thời gian 

o Tối ưu hoá  động tác: thực hiện các động tác sinh hoạt hàng 

ngày ở những điều kiện tối ưu nhất, tiết kiệm công năng  



VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU 

• Thời gian tập: mỗi buổi tập 30 phút bao gồm: tập sức mạnh, 

sức bền của tay, chân, các bài tập toàn thân và các bài tập 

điều hợp vận động 

• Tập sức bền và sức mạnh của chân: tập vận động chân bằng 

xe đạp lực kế:  

o Sử dụng các xe đạp lực kế đơn giản, có bộ phận theo dõi 

mạch và có các mức kháng lực tăng dần.  

o Thường khởi đầu bằng 30 vòng/phút và khuyến khích tăng 

dần các mức kháng lực ở các buổi tập sau.  

o Ngoài ra, BN còn đi bộ trên máy thảm lăn, tập với hệ thống 

ròng rọc chân, tạ chân. Thời lượng mỗi buổi tập trung bình 

30 phút.  



Tập sức bền 

 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  



Tập sức mạnh 

• 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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Cách thở gắng sức 

Tần số thở 

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 
 



Theo dõi thực hiện chương trình 

• Ghi lại các diễn biến các buổi tập: thời gian và động tác 

thực hiện 

• Đối chiếu các chỉ tiêu trước và sau mỗi lần tập 

• Kết thúc chương trình tập: tư vấn người bệnh tiếp tục 

thực hiện các bài tập tại nhà để duy trì hiệu quả tập 

luyện. 

• Cung cấp số điện thoại liên lạc để tiếp tục hỗ trợ 

• Trong khi thực hiện chương trình bệnh nhân vẫn sử dụng 

thuốc theo chỉ định. 



Tóm tắt chương trình vật lý trị liệu thể lực và hô hấp 



Tóm tắt chương trình vật lý trị liệu thể lực và hô hấp 



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

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

• Vật lý trị liệu hô hấp và vật lý trị liệu vận động 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. 

KẾT LUẬN 




