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Tình hình thế giới

Tổng số quốc gia bị lây nhiễm 
204

Tổng số mắc

857.261

Tổng số tử vong

42.114



ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ



 Coronaviruses là một trong số các virus gây bệnh cảm lạnh cho người, phát hiện 

lần đầu tiên từ 1960s. Có 7 dòng coronaviruses có thể lây bệnh cho người: 

Coronavirus người (human coronavirus): 

229E (alpha coronavirus) 

NL63 (alpha coronavirus) 

OC43 (beta coronavirus) 

HKU1 (beta coronavirus) 

Coronavirus từ động vật lây qua người (animal coronavirus): 

MERS-CoV (the beta coronavirus that causes Middle East Respiratory Syndrome) 

SARS-CoV (the beta coronavirus that causes severe acute respiratory syndrome) 

SARS-CoV-2

Tác nhân gây bệnh

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ



 Coronaviruses chưa có thuốc đặc trị 

 Coronaviruses được phát hiện bằng kỹ thuật PCR & kỹ thuật Giải trình tự gene thế 

hệ mới (Next Generation Sequencing - NGS) (CDC, WHO guidelines) 

 Trong các trận dịch trước đây do coronavirus (MERS & SARS), lay truyền từ 

người sang người qua giọt bắn (droplets), tiếp xúc (contact), gợi ý phương thức 

lây truyền cũng tương tự đối với 2019-nCoV. 

 SARS-CoV-2 hiện diện trong dịch tiết đường hô hấp, phân* 

 Coronaviruses có thể tồn tại lâu trên các bề mặt ở nhiệt độ thấp (7oC) nhưng sẽ 

dễ bị phá hủy ở nhiệt độ trên 20oC (Appl Environ Microbiol. 2010 May;76(9):2712-

7. doi: 10.1128/AEM.02291-09. Epub 

Tác nhân gây bệnh

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ



ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

nguồn : China CCDC



ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

Lâm sàng

• Thường gặp: sốt (83%), ho (82%), Khó thở (31%), đau mỏi cơ
toàn thân (11%). 

• Ít gặp hơn: lo lắng(9%), đau đầu (8%), đau họng (5%), sổ mũi 
(4%), đau ngực (2%) và tiêu lỏng (3%)..

Biến 

chứng

• 17% Suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS); 8% tổn thương phổi cấp 
3% tổn thương thận cấp; 4% sốc nhiễm trùng, 1% viêm phổi liên 
quan thở máy.

• 23% ca phải nhập khoa Hồi sức tích cực và có 11 ca TV
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ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

nguồn : China CCDC



HƯỚNG DẪN 

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ



Một số điểm mới

Sars CoV 2 / bệnh COVID 19 thay cho nCoV

Chẩn đoán: 2 thể: nghi ngờ / xác định

Dịch tễ thay đổi

Điều trị suy hô hấp là quan trọng, để ngõ điều trị

Chú ý giai đoạn tuần 2 của bệnh

NIV ? Nên xem xét cẩn thận

Ra viện: cách ly tại nhà 14 ngày



CHẨN ĐOÁN

1

• Sốt và/ hoặc viêm đường hô hấp cấp tính VÀ 
không lý giải được nguyên nhân khác VÀ / HOẶC:

• có TS đến/ở/đi về từ vùng DT có bệnh trong vòng 
14 N trước khi khởi phát các triệu chứng.

2

• Người bệnh có bất kỳ tr/c hô hấp nào VÀ tiếp xúc 
gần  với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định 
COVID-19 trong khoảng 14 N trước khi khởi phát 
các Triệu chứng

Ca bệnh

nghi ngờ



CHẨN ĐOÁN

Trung 
Quốc

Hàn 
Quốc

Ý

Iran

Vùng dịch tễ

Các 
nước 

châu âu

Mỹ

Các 
nước 

ASEAN

Những quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận 

COVID-19 lây truyền nội địa 

(local transmission)/ Who



CHẨN ĐOÁN

Vùng dịch tễ

Ổ 
DỊCH

một nơi (thôn, xóm, đội/tổ
dânphố/ấp/khóm/đơnvị...)
ghi nhận từ 01 ca bệnh xác
định trở lên.

khi không ghi nhận ca bệnh
xác định mắc mới trong
vòng 28 ngày kể từ ngày ca
bệnh xác định gần nhất
được cách ly y tế.

HOẠT 

ĐỘNG

CHẤM 

DỨT



CHẨN ĐOÁN

Ca bệnh 
2019-nCoV

NVYT trực tiếp 
chăm sóc, hoặc 
làm chung với 
NVYT nhiễm

Người thăm 
bệnh

BN cùng phòng  

Di chuyển trên 
cùng phương 

tiện với ca 
bệnh nghi ngờ 
hoặc xác định 

Người sống 
trong cùng gia 

đình với ca 
bệnh nghi ngờ 
hoặc xác định

Cùng nhóm: du 
lịch, hội họp, 

làm việc,  cùng 
phòng làm việc  

với ca bệnh 
nghi ngờ hoặc 

xác định 

Tiếp xúc 
TT(khoảng 
cách ≤ 1-2 
mét) với ca 
bệnh nghi 

ngờ hoặc xác 
định  

Tiếp xúc gần



Biểu hiện 
lâm sàng 
nghi ngờ

Xét nghiệm 
Real time RT-

PCR, hoặc 
GTT gen

nCoV (+)

Ca bệnh 
xác định

CHẨN ĐOÁN



Lâm sàng 

- Ủ bệnh: 2-14N (TB: 5-7N)

- tr/c : Sốt, ho, mệt mõi, đau cơ. 
Ít gặp: đau họng nghẹt mũi, sổ 
mũi, tiêu chảy

- Đa số thể nhẹ, không có viêm 
phổi → tự hồi phục sau 1 tuần

- một số có B/c: ARDS, sốc, 
suy tạng...

Tử vong xãy ra nhiều hơn/ cao 
tuổi, SGMD, Bệnh mạn tính.

Xét nghiệm

- XN CTM, Sinh hóa máu: 
không thay đổi đặc hiệu

- BC Bt, hoặc giảm, hoặc tang

- Lympho Giảm

- Procalcitonin tăng nhẹ, BT

- Một số có tăng men gan, 
men cơ

- RLĐM, thăng bằng kiềm 
toan/ ca nặng

Xq phổi

- Viêm phổi mô kẽ

- Viêm phổi lan tỏa ( thường 2 
bên)

- ARDS

CHẨN ĐOÁN

nCoV



ĐIỀU TRA BÁO CÁO CA BỆNH

Thu dung 
điều trị

Điều tra 
dịch tễ

Báo cáo

Cách ly điều trị ngay lập tức

Hội chẩn với chuyên gia/ chẩn đoán và điều trị

Nhanh chóng lấy bệnh phẩm và gửi XN

Vùng dịch tễ

Nơi sinh sống, làm việc, đi lại

Lập danh sách những người đã tiếp xúc TT

với ca bệnh xác định

Trường hợp dương 
tính cần báo BYT hoặc 
CDC địa phương



ĐIỀU TRỊ

NGUYÊN TẮC

Phân loại người bệnh và xác định nơi điều trị theo 
mức độ nghiêm trọng của bệnh

Ca nghi ngờ cần được cách ly khu riêng, lấy bệnh 
phẩm xét nghiệm. Ca xác định cần cách ly hoàn 
toàn, trường hợp nặng cần được điều trị/ ICU

Điều trị triệu chứng là chủ yếu, xử lý kịp thời biến chứng

Cá thể hóa các biện pháp điều trị cho từng trường hợp.

Có thể áp dụng một số phác đồ ng/cứu được BYT cho phép





Tiêu chuẩn 
xuất viện

Hết sốt ít nhất 3 ngày. Các triệu chứng lâm 

sàng cải thiện:Toàn trạng tốt; sinh hiệu ổn 

định, chức năng các cơ quan bình thường

Các XN máu trở về bình thường, X quang

phổi cải thiện

Hai mẫu bệnh phẩm dịch hô hấp ( lấy 

cách nhau ít nhất 1 ngày) XN âm tính

Cận lâm 

sàng

Real time 

RT-PCR

Lâm sàng

ĐIỀU TRỊ

Lưu ý: Cần tự theo dõi nhiệt độ 12g/lần ( nếu T> 38 0 liên tiếp 2 lần đo, hoặc có dấu hiệu bất

thường khác nên tái khám lại ngay). cách ly theo dõi tại nhà 14 N sau xuất viện
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S
Y

T
 Có tr/c + có YTDT

Có tr/c + không có 
YTDT

Không tr/c + có YTDT

Không có tr/c + 
không có YTDT

- Nhập khu cách ly

- Hội chẩn, chỉ định xét nghiệm

- Điều tra giám sát chùm ca bệnh

- Báo cáo CDC để xem xét chỉ định XN

- Tư vấn, hướng dẫn cách ly tại nhà, cơ 

sở lưu trú, cách ly tập trung (tùy yếu tố 

DT)

- Tư vấn cho người dân yên tâm

XỬ TRÍ TÍNH HUỐNG



XÉT NGHIỆM

Chẩn đoán, giám sát

• Trường hợp nghi ngờ nhiêm nCoV ( theo đúng định nghĩa ca nghi ngờ)

• Ca viêm phổi nặng không lý giải được nguyên nhân ( phải được hội chẩn với BVBNĐ)

• Chùm ca bệnh 

• Người tiếp xúc với ca bệnh xác định (F1)

Theo dõi điều trị

• Ca xác định, 2 mẫu/ 48 giờ trước khi xuất viện

Đối với ca cách ly theo 
dõi không triệu chứng

• Trong quá trình cách ly, xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở

• F2 có triệu chứng

Chỉ định



XÉT NGHIỆM



PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIÊM 

BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP  DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA 

(2019-nCoV) 













































Xin cám ơn!



Đường lây bệnh:

N95 ?
Khẩu trang y tế?
Giọt bắn nguy cơ cao nhất: 100 microns.












