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CƠN BÃO COVID-19

Thế giới

Việt nam

Tp Hồ Chí Minh 

Ngôi nhà :Bạn- người thân 

Nguy cơ nhiễm SARS-CoV2 : xảy ra với bất cứ ai, bất cứ nơi đâu, bất 
cứ khi nào 



TIỀN SỬ

3 tháng không ra khỏi nhà, đến nơi công cộng để tiêm ngừa

Không tiêm - nhiễm bệnh không triệu chứng

Bắt đầu xuất hiện sốt, đau họng 2 ngày

Test nhanh SARS-CoV 2 trước tiêm vaccin: dương tính

Test PCR: dương tính 



KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SARS -CoV 2



KHI NGƯỜI THÂN CỦA BẠN LÀ FO

Tinh thần: người bệnh và người nhà lo lắng, hốt hoảng, choáng váng, 
suy sụp 

Những giây phút đáng sợ ấy cũng qua nhanh, bình tĩnh lên kế hoạch 
cho cả gia đình bước vào cuộc chiến chống COVID 19.

Báo cáo y tế địa phương 

Nhà bị phong tỏa, căng dây và dán biển báo 



Kết quả xét nghiệm PCR-HCDC lần 1



CUỘC CHIẾN VỚI COVID

Tinh thần : Động viên hỗ trợ tinh thần FO và các F1

Chăm sóc dinh dưỡng cho FO

Qui định sinh hoạt FO và F1

Phác đồ điều trị cụ thể cho FO: Dựa vào hướng dẫn của bộ y tế và bài 
báo cáo của các tác giả nước ngoài, tùy mức độ của bệnh để áp dụng 



SƠ ĐỒ ĐIỀU TRỊ COVID THỂ NHẸ 



ĐIỂM CƠN BÃO CYTOKINE CSs

Điểm cơn bão Cytokine ở bệnh nhân COVID-19

Tiêu chí: Bệnh nhân COVID-19 với BC Lympho < 1.000 G/L Lyphocytes < 1.000 (G/L hoặc 103) 
là tiêu chí bắt buộc

D-Dimer > 1000 ng/mL

LDH > 300 UI/L

Ferritin > 500ng/mL

Điểm Ý nghĩa

1 Và CRP > 10 mg/dL: Cơn bão Cytokine dương tính

1 Và CRP < 10 mg/dL: Cơn bão Cytokine âm tính

≥ 2 Cơn bão Cytokine dương tính



DẤU HIỆU CẦN NHẬP VIỆN CẤP CỨU CHO FO TẠI NHÀ

Tài liệu tập huấn Bộ Y Tế. PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu



Điểm đánh giá nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân COVID-19

Tiêu chí Điểm

1. Tuổi <60                                     0

>60                                     3

2. Tần số thở (lần/phút)

18 – 20                                          0

<17 hoặc 21-25                             1

<15 hoặc 26-29                             2

<15 hoặc >30                                3



Điểm đánh giá nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân COVID-19(tt)

3. Độ bão hòa ô-xy SpO2 (%), thở khí trời Điểm
> 96%                                                      0
95% - 96%                                               1
93%- 94%                                                2
<92%                                                       3

4. Ô-xy trị liệu
Không có chỉ định/thở dễ qua khí trời 0
Thở Oxy qua canula                                          1
Thở Oxy mask có túi dự trữ 2            
Thở HFNC hoặc thở máy 3



Điểm đánh giá nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân COVID-19(tt)

5. Huyết áp tâm thu (mmHg) Điểm

101-129mmHg                                                       0

91- 100mmHg                                                       1               

81- 90mmHg                                                         2

<80 hoặc > 200mmHg                                                3

6. Tần số mạch (nhịp/phút)

51-80                                                                    0

41-50 hoặc 81-100                                               1

110-130                                                                2

< 40 hoặc >131                                                    3



7. Tri giác                                                          Điểm

Tỉnh tiếp xúc tốt                                              0

Tỉnh, đừ, tiếp xúc chậm                                  1

Ngủ gà lay gọi đáp ứng                                  2

Lơ mơ hôn mê mất ý thức                              3

8. Thân nhiệt

37-38                                                             0

36.1-39 hoặc 35.1- <36                                 1

39.1- 41                                                         2

>41 hoặc hạ thân nhiệt <35                           3

Điểm đánh giá nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân COVID-19(tt)



Điểm đánh giá nguy cơ chuyển nặng ở bệnh nhân COVID-19(tt)

9. Dinh dưỡng                                                                       Điểm

Ăn uống được qua miệng hết suất ăn                               0

Lười ăn, ăn không hết suất >2 lần/ngày                           1

Nuôi qua ống thông dạ dày                                               2

Nôn trớ sau ăn qua thông/ dịch tồn lưu >100ml               3

10. Tình trạng tâm thần

Định hướng được bản thân                                                0

Lười tiếp xúc ,lo lắng mất ngủ                                           1

Khó thư giãn, bồn chồn,ăn uống vệ sinh cá nhân kém      2

Sợ sệt hốt hoảng kích động lú lẫn                                      3       



Thang điểm đánh giá nguy cơ chuyển nặng của bệnh nhân COVID-
19

Dựa vào tổng điểm để định hướng kế hoạch chăm sóc.

Điểm Nguy cơ chuyển nặng

0 - 1 Không có nguy cơ

2 - 6 Thấp

7 - 9 Trung bình

≥ 10 Cao



Kết quả xét nghiệm sau 1 tuần

Triệu chứng lâm sàng giảm rõ rệt

PCR (+) CT 24.1 ( so với lúc nhập viện CT 16)

3 F1 ÂM TÍNH .

Sau 2 tuần cả 4 test nhanh đều âm tính

Hoàn thành cách ly, tháo giăng dây và được trở lại cuộc sống bình 
thường 



NHỮNG VẤN ĐỀ HẬU COVID-19



NHỮNG VẤN ĐỀ HẬU COVID-19-TỔN THƯƠNG TIM MẠCH



NHỮNG VẤN ĐỀ HẬU COVID-19

Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống 

Thời điểm khó khăn và nguy hiểm nhất đã qua

Thích nghi trạng thái bình thường mới

Sẵn sàng sống chung với COVID




