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X-QUANG 

quang ngực là phương tiện hình ảnh đầu tiên được sử dụng cho bệnh

nhân nghi nhiễm Covid -19 :

Phổ biến

Sử dụng thiết bị di động

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp của KTV

Dễ khử khuẫn



Đặc điểm tổn thương phổi do COVID-19

-quang ngực bình thường trong giai đoạn sớm , tổn thương thường xuất hiện

12 ngày sau khi khởi phát triệu chứng

Tổn thương đông đặc phổi ( kính mờ, nốt mờ khu trú hay đa ổ) ưu thế thùy dưới

Tổn thương 2 bên

Tổn thương ưu thế ngoại vi phổi

Hiếm khi có hang, tràn dịch màng phổi , tràn khí màng phổi.



thương đông đặc
ngoại vi 2 phổi



thương kính mờ
vùng giữa và dưới 2 



thương lan
2 phổi





MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP GẶP Ở PHÒNG SÀNG LỌC



sàng: tầm soát covid và sốt, sốt ngày 2, kèm ớn
không ho, không đau họng, không

, không mất mùi - vị

*PCR (+)



sàng : không sốt, không ho, không mất mùi - vị - vợ và
con test nhanh dương tính nên vào kiểm tra

*PCR (+)



Lâm sàng: bệnh nhân đau họng, ho khan, 
không sốt, đắng miệng, nổi bợn lưỡi, cảm giác 

khó nuốt, tiểu nhiều

*PCR (+)



sàng :sốt ngày 06, có rối loạn vị giác (ăn không 
có cảm giác), có rối loạn khứu giác (mất
mùi), có đau mỏi cơ toàn thân, ho kèm đau họng, 
không khó thở, không đau ngực

*PCR (+)



Xe X-Quang lưu động
tại BVDC



KẾT QUẢ AI 



KẾT QUẢ BS X-QUANG 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG 
PHỔI CỦA BỆNH NHÂN COVID TẠI 
BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN THU DUNG



Case 1



Case 2



Case 3



Case 4



Case 5



Case 6



KẾT LUẬN 

quang ngực bình thường không loại trừ Covid-19

Thận trọng với bệnh nhận có bệnh lý phổi khác đi kèm tránh bỏ sót

Chụp X-Quang bệnh nhân Covid-19 giúp phát hiện sớm tổn thương phổi

điều trị kịp thời giảm nguy cơ tiến triển nặng . 




