
        





  Mọi người bệnh hen cần 

một loại thuốc cắt cơn 

nhanh để chặn đứng cơn 

hen (beta 2 dạng hít). 

 Phần lớn trong số họ cần 

một loại thuốc dự phòng 

hàng ngày để bảo vệ phổi, 

phòng các cơn hen tái  phát 

(corticoid dạng hít). 

 



 Người bệnh không bị nghiện khi sử dụng các thuốc dự 

phòng hen trong nhiều năm. 

 Thuốc dự phòng hen ngăn ngừa viêm đường thở trong 

phổi. 

 Người bệnh hen phải sử dụng thuốc dự phòng khi: 

  Ho, khò khè hoặc nặng ngực hơn một lần/một tuần. 

  Thức giấc ban đêm vì hen. 

  Lên cơn hen nhiều. 

  Phải sử dụng thuốc cắt cơn hen hàng ngày.  

 

CÁC THUỐC DỰ PHÒNG HEN RẤT AN 

TOÀN KHI SỬ DỤNG HÀNG NGÀY 



BẬC ĐIỀU TRỊ 
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Giáo dục hen 

Kiểm soát môi trường 

Chủ vận β2 tác dụng 

nhanh khi cần 
Chủ vận β2 tác dụng nhanh khi cần 

CHỌN 1 CHỌN 1 THÊM ≥ 1 THÊM ≥ 1 

ICS liều thấp * ICS liều thấp cùng chủ 

vận β2 tác dụng kéo dài 

ICS liều trung bình hoặc 

cao cùng chủ vận β2 tác 

dụng kéo dài 

Glucocorticosteroid 

uống 

Kháng leukotriene ** ICS liều trung bình hoặc 

cao 

Kháng leukotriene  Liệu pháp kháng thể 

anti-IgE  

ICS liều thấp cùng 

thuốc kháng leukotriene 

Theophylline dạng 

phóng thích kéo dài  

ICS liều thấp cùng 

Theophylline dạng 

phóng thích kéo dài 

* Glucocorticosteroid dạng hít 

** Chất đối vận thụ thể hoặc chất ức chế sự tổng hợp  

Vùng màu xanh lá – chính là điều trị kiểm soát được lựa chọn ưu tiên   
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    HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ HEN 

THEO BẬC CỦA GINA 



 Các bậc̣ điề̀u trị GINA 2014 về cơ bản tương tự GINA 

2006. 

 GINA 2014 có hai sự thay đổi trong các bước điều trị: 

   + Khuyến cáo cân nhắc điều trị ICS từ bước 1. 

   + ICS/Formoterol được khuyến cáo sử dụng làm 

thuốc cắt cơn như thuốc cường õ2 tác dụng ngắn từ 

bước 3 trở lên. 

 Kết hợp điều trị các yếu tố nguy cơ và bệnh đồng mắc 

như: thuốc lá, béo phì, viêm mũi dị ứng…. 

 Đối với các trường hợp hen không kiểm soát GINA 

2014 khuyến cáo cần xem xét lại chẩn đoán hen, kiểm 

tra lại kỹ thuật hít thuốc, sự tuân thủ điều trị của người 

bệnh trước khi cân nhắc tăng bước điều trị. 

 



 Mỗi một bệnh nhân được qui vào 1 trong 5 bước kiểm 

soát. 

 Trong mỗi bước điều trị, thuốc kích thích 2 dùng để 

điều trị triệu chứng khi cần (nếu BN phải thường xuyên 

dùng thuốc cắt cơn nhanh hoặc có chỉ định tăng liều = 

hen chưa được kiểm soát). 

 Từ bước 2-5 BN cần ≥ 1 thuốc kiểm soát hen, ngăn 

ngừa triệu chứng và cơn hen xuất hiện. GC dạng hít là 

thuốc kiểm soát hen hiệu quả nhất hiện nay. 

 BN mới được chẩn đoán hen hoặc BN chưa dùng 

thuốc,bắt đầu điều trị theo bước 2 (nếu triệu chứng 

thường xuyên xuất hiện điều trị bắt đầu theo bước 3).  

 Hen không được kiểm soát nâng bước điều trị hiện tại 

cho đến khi đạt được kiểm soát. 

 



Tên thuốc Liều thấp (µg) Liều trung bình (µg) Liều cao (µg) 

Beclomethasone 

dipropionate 
200-500 >500-1000 >1000-2000 

Budesonide 200-400 >400-800 >800-1600 

Fluticasone 

propionate 
100-250 >250-500 >500-1000 

Ciclesonide 80-160 >160-320 320-1280 

Flunisolide 500-1000 >1000-2000 >2000 

Mometasone 

Furoate 
200 >200 >800 

Triamcinolone 

acetonide 
400-1000 >1000-2000 >2000 

ƯỚC TÍNH LIỀU GLUCOCORTICOID HÍT 

CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM >5 TUỔI 



ĐƠN THUỐC 
 

Họ tên bệnh nhân:  Nguyễn Văn A                                    Tuổi: 46 
Địa chỉ:                   Hà Nội 
Căn bệnh:   Hen phế quản (bậc 2) 

 
       1. Seretide 25/250       

 -    1 hộp: Ngày xịt 2 lần mỗi lần 1 liều, sáng-tối. Xịt đều hàng 

ngày kể cả khi không khó thở. 

  

       2. Ventolin inhaller 100µg/liều   

 -    1 hộp: Khi khó thở xịt 3 lần các nhau 20 phút mỗi lần 2 liều. 

 

             Ngày        tháng        năm 2013 

      Bác sỹ khám 

    
 




