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PHÒNG SÀNG 
LỌC

Thời gian qua: Làm sàng lọc test kháng
nguyên, PCR khẳng định SARS-CoV2, 
chụp GP sau đó chuyển viện hay hướng
dẫn bệnh nhân về địa phương

Hiện F0 theo dõi tại nhà, bệnh nhân gọi
điện khắp nơi nhờ tư vấn, BS online không
đủ thông tin nên những hướng dẫn không
cụ thể, không thể phân loại độ nặng nhẹ
chính xác, không nắm rõ bệnh nền... Do đó
làm cho bệnh có thể nặng hơn



PHÒNG 
SÀNG 
LỌC

Trong khi chờ PCR 4 giờ, nên làm thêm cho chỉ
định sau: 

- Xét nghiệm: Công thức máu, đường máu, 
SGOT, SGPT, Creatinin máu, HbA1c, TSH, 
FT4, Troponin I hs nếu có Tăng huyết áp, Tiểu
đường, Điện giải đồ, xem xét D-Dimer, 
Fibrinogen  

- Chụp phổi ( thường qui)



PHÒNG SÀNG 
LỌC 

Tất cả những chỉ định giúp:  

Chẩn đoán xác định

Đánh giá độ nhẹ, trung bình
hay nặng

- Chỉ định điều trị, theo dõi, đủ
thông tin cho BS online hướng
dẫn khi bệnh nhân cần tư vấn. 



PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ F0 
BỘ Y TẾ 
• Trong toa lưu ý: khi nào Corticosteroid, 

Kháng động thế hệ mới chọn lọc ức chế yếu
tố IIa ( Dabigatran), yếu tố Xa ( Rivarixaban
Apixaban)

• Molnupiravir ( Dùng F0 cho Home Based 
Care )

• - khó thở hay Sp02 dưới 95 khi chưa tiếp cận
được chăm sóc y tế
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• Nếu có biểu hiện suy hô hấp, thở Oxy đưa
SpO2 lên 94% trở lên, khi ổn duy trì

- Người lớn: Hướng dẫn BTY duy trì SpO2 từ
90%, theo NIH ( Viện Y tế Quốc gia Mỹ) giữ
SpO2 92-95%, dưới 92% hay trên 96% tăng
nguy cơ tử vong

- Người bệnh phổi mạn SpO2 88-92%

- Có thai 92-98%

- Trẻ em từ 96 % trở lên



LIỆU PHÁP OXY LIỀU THẤP TẠI NHÀ 
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• Đầu tiên thở râu ( Cannula mũi) không quá 5 
lít /phút

• Nếu không hiệu quả chuyển sang mặt nạ, khi
đạt yêu SpO2, duy trì sau đó giảm liều, nếu ổn
chuyển sang thở râu. Không cho SpO2 cao
gây tăng CO2 máu.

• Sau đó tiếp tục giảm lưu lượng O2 đến mức
tối thiểu đạt SpO2 theo yêu cầu, duy trì, ổn thì
ngừng cung cấp O2

• Nếu không hiệu quả xem xét chuyển viện



BỆNH ÁN 1

Bệnh nhân: Huỳnh Thị Hồng T. 1958

313 Lầu 3 F2, CC Nguyễn Thiện Thuật F1 Q3, TP HCM

Tiền sử: Tăng huyết áp – Rối loạn mỡ máu điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Vạn
Hạnh với Telmisartan 40mg/ Ngày

Bệnh sử: 

- Ngày 8/8/2021 nghi ngờ nhiễm COVID tự thử test nhanh kháng nguyên COVID 
(+)

- Ngày 12/8/2021: Sốt không quá 38 độ C, ho ít, mất khứu giác vị giác, nổi mẩn, 
tiêu lỏng, tiêu chảy. Huyết áp ổn trong khoảng 120/80, SpO2 96-97% 



BỆNH ÁN

9 ngày sau khởi phát: Mệt, cảm giác khó thở, SpO2 giảm dần từ 95 xuống 90%, 
sau đó dao động 90-93%, mệt mỏi nhiều 

Người nhà cho thở O2 với máy O2 tự mua nhưng SpO2 không cải thiện 

Liên hệ BS điều trị vài lần thì BS đi chống COVID. Sau đó được một BS huyết 
học Chợ Rẫy tư vấn điều trị Azithromycin 500mg, Methyl Prednisolone 16mg x 2, 
Xarelto 10mg, người nhà phân vân không cho uống, chỉ dùng thuốc Tăng huyết 
áp Telmisartan.



BỆNH ÁN 1

11 ngày sau khởi phát: người nhà
gọi điện nhờ tư vấn, đang chờ
PCR khẳng định

Huyết áp, Mạch ổn

SpO2 89-90% bệnh nhân mệt, 
chuyển thở O2 bình

Thuốc bệnh nhân có: cho dùng
Azithromycin 500mg, Methyl 
Prednisolone 16mg x 2, Xarelto 
10mg, Eldosin, Omeprazole. 



BỆNH ÁN 1

Sau 1,5 giờ thở O2 râu 5 l/ phút, 
SpO2 96%, Huyết áp 120/75, Mạch
94, tần số thở 19 lần/phút, yêu cầu
giảm dần liều O2 còn 4L/phút, theo
dõi SpO2. 

Hướng dẫn tư thế nằm

Người nhà tự động ngừng O2, 
SpO2 còn 90-91%, sau đó ở mức
90%. 

Sau đó cho Oxy theo dõi, giảm liều
2,5l/phút, SpO2 ổn 94-95%



BỆNH ÁN 1

Sau 12 ngày khởi phát, PCR Ct 29, 
diễn tiến bệnh xấu hơn, SpO2 ổn nhờ
thở Oxy, bệnh nhân không có một xét
nghiệm hay phim phổi. 

Khả năng: Viêm phổi bội nhiễm hay 
biến chứng do phản ứng miễn dịch với
COVID

Xin nhập viện Trưng vương, CT phổi
Tràn dịch màng phổi nghi máu? 



BỆNH ÁN 2

Bệnh nhân : Phạm Thị Xuân H. 1976

2101/1 Phạm Thế Hiển, Q8

Bệnh sử: có triệu chứng nghi nhiễm COVID, tự
thử test nhanh KN(+), dùng thuốc theo TMH: 
Augmentin, Bisolvon, Allergix sau 7 ngày mệt
nhiều, ho tức ngực, sốt nhẹ. Gọi tư vấn.

HA 111/72 M 72, Tần số thở 22 lần/ phút, SpO2 
93%. Yêu cầu làm PCR, GP ngày 5/8/2021



BỆNH ÁN 2



BỆNH ÁN 2

PCR (+) Ct 34
Ho nhiều, khó khạc đàm, không
sốt, không khó thở,
còn mệt
Chẩn đoán Viêm phổi COVID 
giai đoạn lui bệnh – Td Bội
nhiễm phổi
Dùng Cefdinir, Levofloxain, 
Eldosin, Methyl Predisolone.
Diễn tiến khỏe dần, ho khạc
đàm nhiều, không khó thở, 
SpO2 cải thiện dần. 



BỆNH ÁN 2

Sau 5 ngày điều trị Sau 1 tuần điều trị



KẾT LUẬN

Tiếp cận F0 tại Medic không đơn
thuần sàng lọc mà là chẩn đoán, 
hướng dẫn theo dõi, điều trị. 

Hướng dẫn F0 đúng cách tại nhà
nếu được yêu cầu tư vấn online.

Sử dụng liệu pháp O2 liều thấp tại
nhà một cách hiệu quả



TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/cr
itical-care/oxygenation-and-ventilation/

http://kcb.vn/huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-covid-19-do-
chung-vi-rut-corona-moi-sars-cov-2-theo-quyet-dinh-3416-qd-
byt-ngay-14-7-2021.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-
guidance-management-patients.html


