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Một số kinh nghiệm trong cấp cứu NTH bệnh nhân COVID-19 tại

ICU NHTD

Kinh nghiệm chăm sóc, điều trị bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn tại

ICU NHTD

Tóm tắt diễn biến ca bệnh đến khi bn COVID19 ngừng tuần hoàn tại

BV Bệnh nhiệt đới TW

Phát hiện ngừng tuần hoàn trong ICU  2
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Có yếu tố dịch tễ (ở cùng BN được xác định nhiễm SARS-COV2)

Nhập viện07/3/20

Sốt nhẹ 37.5; không có các triệu chứng khác. Toàn trạng ổn định

Khám lâm sàng khi vào

PCR SARS-COV2 (+)

CT, X.Quang: Không có bất thường

XN cúm A,B âm tính 

XN marker viêm và các xn khác trong giới hạn bình thường

Các xét nghiệm khi vào

Họ tên:   L.T.T H

Giới: Nữ

Tuổi: 64

Tiền sử: Tăng huyết áp, chưa điều trị 

Chẩn đoán: COVID19 nhẹ

TÓM TẮT DIỄN BIẾN



Bc: 7.7 G/L, CRP: 1.5 mg//L; PCT : 0.05 ng/mL

Các XN khác bình thường

Xét nghiệm

Chẩn đoán: 

COVID-19 mức độ nhẹ

Điều trị:

- Hạ sốt, bù nước

- Kháng vi rút: Aluvia

- Kháng sinh: Azithromycin

Sốt cao, đau mỏi người, tiêu chảy

Không suy hô hấp

P/F: > 350 

Lâm sàng

TÓM TẮT DIỄN BIẾN

Từ 07-12/3/3020 (D1-D6)



CT ngực 7/3/2020



CT Ngực 12/3/2020



Bc: 7.4 G/L;  CRP: 1.8 -> 40 mg//L; PCT : 0.05 -> 0.02ng/mL

D-dimer tăng 1100  

Xét nghiệm

Chẩn đoán: COVID19 Nặng

Điều trị

- Thở oxy, HFNO, IMV

- Kháng vi rút: Aluvia

- IVIG

- Heparin: lovenlox

- Kháng sinh: Tienam + Targocid + Tavanic

Sốt cao

Suy hô hấp tăng dần, SpO2 tụt, nhịp thở tăng, cần liệu pháp oxy 

và HFNC, IMV

P/F: giảm dần từ > 350 → 108

Lâm sàng

TÓM TẮT DIỄN BIẾN

Từ 12-15/3/2020 (D6-D9)



X.Quang Ngày 11/3 X.Quang Ngày 15/3



Bc: 6.4 G/L-> 10 -> 13G/L , CRP: 40-> 90 mg//L; PCT : 0.05 -> 0.5ng/mL

D-Dimer: 1100-> 3500

Các xét nghiệm vi sinh khác âm tính

Xét nghiệm

Chẩn đoán: COVID19 nặng

Điều trị:

- Chuyển ICU, Thở máy xâm nhập

- Kháng vi rút: Aluvia

- IVIG, lọc máu hấp phụ Cytokines

- Heparin: lovenlox

- Kháng sinh: Meropenem+ 

Targocid + Tavanic

Thở máy qua NKQ, P/F: 108 -> 145

Huyết động ổn định, không suy tạng khác

Sốt giảm

Lâm sàng

Tóm tắt diễn biến

Từ 16-18/3/2020 (D10-D13)



X.Quang Ngày 15/3 X.Quang Ngày 17/3



Tràn khí trung thất

Suy hô hấp nguy kịch, SpO2 -> 60%

18/3/2020

TÓM TẮT DIỄN BIẾN

18/3/2020

Suy hô hấp nguy kịch Tràn khí trung thất



18/3/2020

TÓM TẮT DIỄN BIẾN

Can thiệp VV-ECMO



18/3-04/4/2020

TÓM TẮT DIỄN BIẾN

Rút thiệp VV-ECMO 04/4

• Duy trì thở máy bảo vệ phổi + ECMO

• Điều trị hỗ trợ: 
✓Kháng vi rút: Aluvia 10 ngày

✓Ks điều trị bội nhiễm

✓Lovenlox

✓PPI

✓Dinh dưỡng

✓Chăm sóc, phục hồi chức năng hô hấp

• Tình trạng tràn khí, suy hô hấp cải
thiện dần



08/4/20 BN NGỪNG TUẦN HOÀN

Dấu hiệu nhận biết

• Điện tim: 

✓Nhịp chậm dần-> ngừng

✓Loạn nhịp nguy hiểm: rung thất

• HA xâm lấn: HA giảm dần -> ko đo được

• SpO2: giảm dần, mất xung mạch..

• Báo động máy thở: back up

Phòng ngừa NTH trong Bệnh viện

• Đánh giá và xử lý bệnh nhân nguy cơ NTH. 

• Đánh giá phân loại bệnh nhân, phần luồng xử lý.

• Đánh giá toàn diện để tiên lượng bệnh nhân.

• Theo dõi:

• Các phương tiện theo dõi cần thiết: SpO2, Điện tim và HA

• Nhân lực: Được đào tạo, có khả năng nhận biết và xử lý
tình huống. 

• Phải luôn chú ý tới tất cả các báo động!



• Ưu tiên đảm bảo an toàn của nhân viên:

• Đảm bảo PPE ngăn ngừa lây truyền qua không khí. 

• => Cần có nhân viên có PPE sẵn sàng ở nới Bn có nguy cơ NTH.

• Tổ chức team CPR hợp lý: 

• Số lượng: không nên quá đông

• Phân công nhiệm vụ: 

✓ Bao quát chỉ huy. 

✓ Ép tim và thông khí (02 người)

✓ Hỗ trợ ngoài: thực hiện thuốc, y lệnh, đánh giá tìm nguyên nhân…

• Lưu ý vấn đề thông khí hạn chế lây nhiễm: 

• Bóp bóng: nên hạn chế, cần có Filter 

• Đặt nội khí quản: nên được ưu tiên. 

• Bn đang thở máy: quy trình tháo máy thở, chuyển bóp bóng

Hành động khi phát hiện Ngừng tuần hoàn

Với bệnh nhân COVID19 

© 2020 American Heart Association, Inc.



Lưu ý thông khí trong CPR BN COVID-19!

Quy trình tháo ống thở, bóp bóng



Lưu ý thông khí trong CPR BN COVID-19!

Bóp bóng



Tìm và giải quyết nguyên nhân có thể khắc phục 

Hệ thống theo dõi, giám sát, liên lạc



Hệ thống theo dõi giám sát - kết nối



CAMERA GIÁM SÁT



CAMERA GIÁM LIÊN LẠC



PHÒNG TRUNG TÂM, BỘ ĐÀM

BỘ 
ĐÀM 



MORNITOR TRUNG TÂM



File theo dõi dữ liệu bệnh nhân



Chăm sóc, điều trị sau khi tái lập tuần hoàn



Theo dõi, hồi sức sau CPR



Đánh giá, tìm nguyên nhân



Đánh giá, tìm nguyên nhân



Chăm sóc, điều trị sau khi phục hồi nhịp xoang



Lưu ý nhiễm khuẩn sau NTH!



11/5/2020

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

BN ra viện



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
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