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Tình hình nhiễm virus 

• Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (SARS Co-V) lan truyền 

từ Vũ Hán - Trung quốc ra khắp thế giới 

• Số người mắc ↑ nhanh, tử vong giảm đi (2,6%)

• Hậu quả nặng nề: sức khỏe, kinh tế, xã hội

• Thế giới: tính đến 28/10/2020

Số người mắc Đang điều trị Khỏi Tử vong 

Toàn thế giới 

44.948.089 10.945.854 32.820.697 1.181.538

Việt nam 

1.177 80 1.062 35



Triệu chứng lâm sàng 

Triệu chứng thường gặp nhất

• Ủ bệnh 5-12 ngày

• + Sốt: thường không cao

+ Ho khan, mệt mỏi

+ Khó thở

• 20 % nặng và nguy kịch: suy hô hấp,

biến chứng tắc mạch, sốc nhiễm

trùng, suy thận, gan, tăng đông máu,

tắc mạch não, tim, chi...

Các triệu chứng ít gặp hơn

• + Đau nhức

+ Đau họng

+ Tiêu chảy

+ Viêm kết mạc

+ Đau đầu

+ Mất vị giác, khứu giác

+ Da nổi mẩn hay ngón tay hoặc

ngón chân bị tấy đỏ hoặc tím tái



Yếu tố nguy cơ tử vong
NEJM  May 2, 2020



Nguyên nhân thiếu oxy 

• Do thiếu Hb: không phải

• Do hô hấp: chủ yếu (↓ khuyếch tán, phù và chảy máu khoảng kẽ) tắc

mạch phổi 80%

• Do tuần hoàn: do tắc mạch phổi, viêm cơ tim, loạn nhịp, nhồi máu, stress,

suy tim cấp

• Hay Phối hợp cả hai? Có

• Do rối loạn phân bố? Có kiểu septic shock

• Nguyên nhân khác? Suy thận cấp, suy gan cấp, suy thượng thận cấp, tắc

mạch não ...



GPB và vi thể do Covid-19

NC 14 tử thi ở bang Whasington Mỹ
The lancet.com published online  july 16, 2020  

Tổn thương nhồi máu phổi Tổn thương viêm cơ tim 



Tìm thấy RNA virus trong cơ tim 
JAMA Cardiol.doi: 10.1001/jamacardio,2020.3551 july 27,2020



Tử vong ở BN Covid-19 có hoặc không tăng TnT

và tiền sử bệnh tim mạch 
JAMA Cardiol. 2020;5(7):811-818. doi:10.1001/jamacardio.2020.1017



Ngừng tuần hoàn ở BN COVID-19
In-hospital cardiac arrest outcomes among patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China.April10,2020. Resuscitation 2020 Jun;151:18-23.

• 136 NTH được CPR. 87.5% NTH do suy hô hấp. 83.1% tiến hành CPR ở

bệnh phòng thường. 93.4% BN theo dõi bằng monitor, Cao HA 30.2%

• 89.7% Loạn nhịp ban đầu là vô tâm thu, Phân ly điện - cơ 4,4%

( pulseless electrical activity PEA)

• Loạn nhịp thất có thể sốc điện được 5.9%.

• 89% CPR tiến hành sớm trong vòng <1 phút

• Tái lập tuần hoàn (ROSC) 18 BN (13.2%), 4 BN (2.9%) sống qua ngày 30

• 1 BN hồi phục chức năng Thần kinh



Ngừng tuần hoàn ở BN COVID-19
Clinical Outcomes of In-HospitalCardiac Arrest in COVID-19

JAMA Internal Medicine September 28, 2020

• BV Beaumont Health (MỸ) 1309 BN, 54 BN, HA ↑ (42/54), ĐTĐ (50/54), 

↑ Lipid (27/54) BMI 30

• Thở máy 43/54, vận mạch 25/54, lọc máu 18/54

• Loạn nhịp trước khi NTH : 

+ 44/54 Phân ly điện cơ (81,5%)

+ 8/54 Vô tâm thu (14,8%)

+ 2/54 Nhip nhanh thất vô mạch (3,7%)

+ 0/54 Rung thất (0%)



Kết quả sau CPR 
( Không BN sống, bình thường khoảng 25% NTH không COVID )



Cơ chế tổn thương cơ tim ở BN COVID-19
Chapman et al.; Troponin in the Fight Against COVID-19 . 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047008



Các nguyên nhân gây ngừng tuần hoàn 

• Thiếu oxy cấp: chủ yếu do suy hô hấp (NIV, NKQ, Thở máy, ECMO...)

không hiệu quả

• Shock không hồi phục: suy đa tạng

• Tổn thương cơ tim (trực tiếp, phản ứng viêm nặng toàn thân) → suy tim

• Loạn nhịp thất: chỉ 5,9% có thể shock điện được

• Do thuốc: Chloroquin...

• Cần lưu ý nguyên nhân để quyết định



NHỒI MÁU CƠ TIM Ở BN COVID-19
Management of Acute Myocardial Infarction During the COVID-19 Pandemic. 

J Am Coll Cardiol 2020;76:1375–8

• Chẩn đoán đúng không? Không dễ (lâm sàng, điện tim, xét nghiệm, siêu âm …)

• Đồ bảo vệ nhân viên (PPE) có OK không?

luôn tuân thủ hướng dẫn về sử dụng PPE

• Khả năng của khoa cấp cứu (ED) và cath lab?

• Khả năng chăm sóc sau STEMI tại đó?

• Chiến lược: can thiệp nếu

+ STEMI điển hình, đến sớm, có đủ các điều kiện



NHỒI MÁU CƠ TIM Ở BN COVID-19

• STEMI không điển hình, muộn > 120 phút, hoặc không có khả

năng can thiệp → tiêu sợi huyết trước

• Sốc tim hoặc NTH ngoài BV (OHCA) → ưu tiên ổn định huyết

động trước (ECMO )

• NSTEMI hoặc nguyên nhân khác: viêm cơ tim, stress,… Điều trị

nội khoa trước

• Tổ chức hệ thống đồng bộ: cấp cứu trước BV, ED sơ tán bớt BN,

hoặc bypass



Cấp cứu NTH ở BN Covid-19

• Thảo luận để CPR hay DNR (Do-not-resuscitate): Bệnh quá nặng, bệnh

nền nặng kéo dài không có khả năng phục hồi, không có giường bệnh…

• Khi CPR thì phải đảm bảo an toàn: PPE, quy trình CPR (dùng máy ép

tim, dùng tấm đệm giữa tay và ngực BN, sử dụng đèn video để đặt

NKQ, Kỹ thuật đặt thật tốt … ,

• Cần tập hợp và phân tích dữ liệu để xem khi nào CPR hiệu quả

• Xây dựng protocol: hội chuyên môn, hội đồng đạo đức sau đó thực hiện



Thách thức và nguy cơ khi CPR 
CPR During the COVID-19 Pandemic 

Circulation. 2020;141:1833–1835. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047260



CPR BN COVID-19 

ngoài cộng đồng

www.ilcor.org

April 2020

www.resus.org.uk

15th April 2020

http://www.ilcor.org/
http://www.resus.org.uk/


CPR BN COVID 19 ngoài cộng đồng
www.ilcor.org - April 2020. www.resus.org.uk - 15th April 2020



CPR BN COVID 19 ngoài cộng đồng
www.ilcor.org - April 2020. www.resus.org.uk - 15th April 2020





CPR TRONG BỆNH VIỆN 
CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

A. Giảm nguy cơ phơi nhiễm của nhân viên:

1. Tuân thủ mang các đồ bảo hộ (PPE) đảm bảo tránh được airbone & giọt bắn,

Trao đổi với các đồng nghiệp EMS

2. Hạn chế số người tham gia CPR

3. Ép tim ngoài lồng ngực bằng máy (VN ?)

4. Trao đổi ngắn gọn, rõ ràng với các đồng nghiệp mới tiếp nhận

B. ĐẢM BẢO OXY VỚI NGUY CƠ HÍT PHẢI ÍT NHẤT

Đặt ống NKQ có nguy cơ cao nhất, có cuff, nối với máy thở qua filter lọc (HEPA)



B. ĐẢM BẢO OXY VỚI NGUY CƠ HÍT PHẢI ÍT NHẤT

5. Sử dụng phin lọc tốt cho tất cả quá trình thông khí (máy thở, bóp bóng ..) ở

đường ra

6. Đặt ống NKQ có cuff, nối với máy thở (kín) sau khi sốc điện (hoặc không) nối

ống NKQ và máy thở qua HEPA

7. Hạn chế đặt NKQ thất bại: Người thực hiện KT tốt, ngừng ép tim khi đặt NKQ

8. Sử dụng đèn đặt NKQ có Video

9. Trước khi đặt ống: bóp bóp qua mặt nạ (không hít lại) có phin lọc HEPA

10. Nếu đặt NKQ chậm thì bóp bóng qua mặt nạ (hoặc mặt nạ thanh quản - laryn

mask airway) có phin lọc HEPA

11. Hạn chế tháo hệ thống kín (ống NKQ, dây máy thở, làm ẩm, hút đờm kín)

CPR TRONG BỆNH VIỆN 
CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 



C. ĐÁNH GIÁ ĐÂY ĐỦ KHI BẮT ĐẦU VÀ TRONG QUÁ TRÌNH CPR

Cần xem xét đầy đủ quá trình NTH, bệnh cảnh, bệnh nền, tiên lượng ... Để:

12. Xác định mục tiêu CPR là gì và cần huy động nguồn lực nào cho thỏa đáng

13. BV và EMS cần thảo luận đưa ra chiến lược khi nào bắt đầu (cá thể hóa), khi

nào kết thúc, khả năng sống? lợi ích mang lại và nguy cơ cho nhóm tham gia

cấp cứu, trao đổi với BN hoặc người thân để quyết định

CPR TRONG BỆNH VIỆN 
CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 



CẤP CỨU NTH CƠ BẢN CHO NGƯỜI LỚN NHIỄM

HOẶC NGHI NHIỄM COVID 19



CẤP CỨU NTH CƠ BẢN CHO NGƯỜI NHIỄM

HOẶC NGHI NHIỄM COVID-19 (TIẾP THEO)



CẤP CỨU NTH NÂNG CAO CHO BN COVID-19



CẤP CỨU NTH NÂNG CAO CHO BN COVID 19
( TIẾP THEO )



CPR cơ bản 

cho trẻ em  

COVID-19 

khi có từ 2 

người trở 

lên tham gia 



CẤP CỨU NTH 

TRẺ EM 

NHIỄM HOẶC

NGHI NHIỄM 

COVID 19 



CẤP CỨU 

NTH TRẺ EM 

NHIỄM HOẶC

NGHI NHIỄM 

COVID 19 

(TIẾP THEO)



MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CPR TRONG BỆNH VIỆN  

1. Trước khi NTH: bệnh nặng, diễn biến xấu, cần thảo luận trước mục tiêu là gì?

• Theo dõi sát tránh đặt NKQ bất ngờ

• Nếu có nguy cơ NTH thì chuyển đến phòng áp lực âm (VN?)

• Đóng kín cửa hạn chế phát tán ra ngoài

2. NTH ở BN đã có ống NKQ:

• Xem xét bóp bóng (phải có phin lọc HEPA )

• Hoặc vẫn thở máy nhưng: FiO2=1, F =10 (30 trẻ em), Vt 5-6 ml/kg, tắt triger,

xem xét PEEP OK không?, kiểm tra kết nối NKQ (canun MKQ) - dây dẫn -

máy thở có kín và chắc không?

• Nếu tái lập tuần hoàn thì cài đặt lại



MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CPR TRONG BỆNH VIỆN  

3. NTH khi đang ở tư thế nằm sấp :

• Nếu đường thở tốt (ông NKQ) hoặc không lật BN lại được; dán ngay điện cực

sốc điện trước-sau, CPR ở khoảng cột sống lưng D7-10

• Không kiểm soát đường thở tốt: Lật BN lại tư thế nằm Bt

• Sau cấp cứu NTH: Thực hiện KSNK đầy đủ

4. NTH trẻ sơ sinh: chú ý lau khô, kích thích trẻ, quẩn vào túi hoặc tã, theo dõi

SpO2, điện tim, nhịp tim, chỉ hút đờm khi có biểu hiện của hít nước ối, hạn chế

đưa thuốc qua NKQ nên đưa qua TM rốn, lồng ấp phải kín

5. NTH Phụ nữ mang thai: cần chuẩn bị kỹ nhóm chăm sóc cho mẹ và bé, sẵn

sàng mổ đẻ



KẾT LUẬN 

• Tỉ lệ CPR thành công ở BN Covid rất thấp

• Nguyên nhân: thiếu oxy (suy HH là chính)

• Hầu hết loạn nhịp không thể sốc điện được

• Nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế cao

• Cần cân nhắc kỹ khi quyết định CPR, đảm bảo PPE và quy trình

cách ly

• Mỗi cơ sở cần xây dựng protocol phù hợp



Tài liệu tham khảo chính 
1.COVID-19 in cardiac arrest and infection risk to rescuers: A systematic review

Resuscitation. 2020 Jun;151:59-66. doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.04.022. Epub 2020 Apr 20.

2. ACC CLINICAL BULLETIN . COVID-19 Clinical Guidance  For the CV Care Team

3. Cardiopulmonary Resuscitation During the  COVID-19 Pandemic .A View From Trainees on the Front Line. Circulation;141:1833–1835. 
June 9, 2020 DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047260

4. CPR in the Covid-19 Era — An Ethical Framework . NEJM  383;2  nejm.org  July 9, 2020

5. Interim Guidance for Basic and Advanced Life Support in Adults,   Children, and Neonates With Suspected or Confirmed COVID-19 .
Circulation. 2020;141:e933–e943. June 23/30, 2020  e933 . DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047463

6. Approach to Acute Cardiovascular Complications in COVID-19 Infection. Circulation: Heart Failure Volume 13, Issue 7, July 2020.
https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.007220

7. Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes  of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 
doi:10.1001/jamacardio.2020.1017Published online March 27, 2020.

8. European Resuscitation Council COVID 19 Guidelines  24  April 2020

9. Histopathology and ultrastructural findings of fatal . COVID-19 infections in Washington State: a case series. www.thelancet.com 
doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31305-2 

10. CONFIRMED/SUSPECTED COVID-19.   GUIDANCE ON CPR IN COMMUNITY ASSESSMENT HUBS. www.ilcor.org  April 2020. 
www.resus.org.uk   15th April 2020

11. CPR Guidance for Confirmed or Suspected Covid 19    in Community Assessment Hubs   DPIP | 9th April 2020. www.ilcor.org  April 2020. 
www.resus.org.uk   15th April 2020

12. Out-of-Hospital Cardiac Arrest   during the Covid-19 Outbreak in Italy. NEJM.org April 29, 2020

DOI: 10.1056/NEJMc2010418

13 . Clinical Outcomes of In-HospitalCardiac Arrest in COVID-19.JAMA Internal Medicine September 28, 2020


