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Agenda  

• Khoa học Covid-19 

– Tình hình COVID-19 

– Hai vấn đề: nhiễm nặng và tử vong

• Yếu tố nguy cơ ở quần chúng

• Yếu tố nguy cơ ở nhân viên y tế

• Ứng dụng kết quả nghiên cứu



Tình hình thế giới và Việt Nam (tính đến ngày 9/11/2020)

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Việt Nam

Số ca nhiễm: 1213 

Số ca bình phục: 1070 

Số ca tử vong: 35

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


COVID-19

• COVID-19 là bệnh mới 

• Tác nhân: SARS-CoV-2

• Kiến thức về bệnh và yếu tố nguy cơ vẫn còn tiến triển & chưa 
đầy đủ 

• Rất nhiều nghiên cứu, nhưng đa số 

– phẩm chất khoa học thấp

– vô dụng

– sai (hay không tái lập)



Những câu hỏi quan trọng 

• Bao nhiêu ca nhiễm COVID-19 phải nhập viện (ca nặng)? 

• Nguy cơ tử vong từ COVID-19  là bao nhiêu? 

• Yếu tố nào có liên quan đến nhập viện? 

• Yếu tố nào có liên quan đến tử vong? 



Bao nhiêu ca Covid-19 cần nhập viện? Mô hình 

Verity et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based 

analysis. Lancet Infect Dis 2020; 20: 669–77



Bao nhiêu ca Covid-19 cần nhập viện?  Thực tế 

Số liệu của WHO 

• 20% (1 trong 5 ca) cần nhập viện 

• 80% hồi phục mà không cần điều trị 

"Most people (about 80%) recover from the disease without needing 

special treatment […] Around 1 in every 5 people who are infected with 

COVID-19 develop difficulty in breathing and require hospital care"

https://www.who.int/indonesia/news/detail/08-03-2020-knowing-the-risk-for-covid-19

https://www.who.int/indonesia/news/detail/08-03-2020-knowing-the-risk-for-covid-19


Tỉ lệ tử vong liên quan đến Covid-19 là bao nhiêu?

• Khó trả lời! 

– cần thời gian theo dõi, thời gian nhiễm (khó biết)

– số ca thật sự nhiễm trong cộng đồng (khó biết) 

• Chỉ có thể tính đơn giản (case fatality ratio): số ca tử vong / số 

ca nhiễm quan sát được 

• Dao động rất lớn giữa các quốc gia: từ 0.1% đến 25% [1]

[1] https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19


Tỉ lệ tử vong liên quan đến Covid-19 là bao nhiêu?

• Khó trả lời! 

• Infection Fatality Ratio (IFR): mẫu số là số ca nhiễm trong cộng đồng 

(khó biết, cần thời gian theo dõi)

• Case Fatality Ratio (CFR): mẫu số là số ca nhiễm ghi nhận được



Tỉ lệ tử vong liên quan đến Covid-19 là bao nhiêu?

• Rất khác biệt giữa các quần thể và quốc gia 

• CFR: 0.1% đến 25% [1]

• IFR: 0.00% đến 1.63% [2] 

[1] https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19
[2] Ioannidis J. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bulletin of the World Health Organization 20/10/2020

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/estimating-mortality-from-covid-19


Tỉ lệ tử vong Covid-19 ở Việt Nam 

• Đà Nẵng là nơi 'lý tưởng' để quan sát (đa số ca tử vong là ở ĐN) 

• Tỉ lệ tử vong: 6.2% 

https://soyte.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=93201&cat=2001

https://soyte.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=93201&cat=2001


Tỉ lệ tử vong Covid-19 có cao hơn dân số? 

• Khó nói

• Nghiên cứu ở Anh

– Trung bình: tỉ lệ tử 

vong Covid-19 

không cao hơn tỉ lệ 

tử vong trong dân số 

– Thời gian: thời gian 

nhiễm đến tử vong 

khá ngắn "[…] getting COVID-19 is like packing a year’s worth 

of risk into a week or two."

Bị nhiễm Covid-19 giống như đóng gói nguy cơ tử 

vong 1 năm vào 1-2 tuần 



Yếu tố nguy cơ (risk factors) cộng đồng

• Yếu tố nào dẫn đến nhập viện (nặng)? 

• Yếu tố nào liên quan đến tử vong 



Làm sao đánh giá yếu tố nguy cơ? Một chút thống kê

Yếu tố nguy cơ Covid-19 nặng Covid-19 nhẹ

Tuổi 60+ 7 40

Tuổi <60 3 50

Tổng số 10 90

Chúng ta có 100 bệnh nhân: 10 người nặng + 90 người nhẹ

Phân bố theo độ tuổi (lấy ngưỡng 60) như sau: 

Diễn giải: người 60+ tuổi có odds bị covid-19 nặng cao gấp 2.9 lần so 

với người dưới 60 tuổi. Trên 60 tuổi là yếu tố nguy cơ 



Nghiên cứu về yếu tố nguy cơ 

• Đã có rất nhiều nghiên cứu về yếu tố nguy cơ Covid-19

• Đa số xuất phát từ China

• Kết quả rải rác 

• Nhu cầu cho một phân tích tổng hợp (meta-analysis)



Ý tưởng của phân tích tổng hợp (meta-analysis)

• Trích xuất OR từ các nghiên cứu 

riêng lẻ 

• Hiệu chỉnh OR bằng trọng số của 

mỗi nghiên cứu (nghiên cứu cỡ mẫu 

cao có trọng số cao – đáng tin cậy 

hơn)

• Tổng hợp lại thành một OR chung 

(cho tất cả nghiên cứu)

Nghiên cứu log OR n logOR x 

n

1 L1 n1 L1 x n1 

2 L2 n2 L2 x n2 

3 L3 n3 L3 x n3 

. . . .

. . . .

. . . .

N OR W



Phân tích tổng hợp (nộp cho Lancet)



Chi tiết về nghiên cứu 

• Bao gồm 58 nghiên cứu riêng lẻ 

• Chỉ quan tâm đến yếu tố có liên quan đến nhập viện (nặng)

• 6892 bệnh nhân

• Mô hình phân tích: "random effects" 

• Software: Review Manager



Ashish Kumar et al. 2020



Tỉ số odds (OR) cho mỗi yếu tố nguy cơ

Yếu tố nguy cơ OR Khoảng tin cậy 95%

CRP cao 5.78 2.79 – 11.99

Procalcitonin cao 5.45 3.23 – 9.21

Tuổi 60+ 4.82 2.83 – 8.24

Khó thở 4.66 3.12 – 6.95

LDL tăng 4.59 2.16 – 9.76

COPD 4.37 2.52 – 7.59

Giảm albumin 4.34 2.18 – 8.63

D-Dimer tăng 4.03 2.62 – 6.18

Bệnh tim mạch 3.88 2.30 – 6.54

Giảm lymphocyte 3.22 2.32 – 4.47

Có bệnh đi kèm 3.16 2.32 – 4.29

Tiểu đường 3.11 1.99 – 4.88 Ashish Kumar et al. 2020



Tỉ số odds (OR) cho mỗi yếu tố nguy cơ

Yếu tố nguy cơ OR Khoảng tin cậy 95%

Tăng WBC 2.67 1.73 – 4.11

Tăng bilirubin 2.55 1.83 – 3.54

Tăng creatinine 2.34 1.71 – 3.22

Tăng AST 2.31 1.38 – 3.86

Cao huyết áp 2.30 1.84 – 2.89

Giảm platelets 1.78 1.15 – 2.75

Tăng ALT 1.69 1.24 – 2.31

Tăng CK 1.66 1.12 – 2.45

Thân nhiệt 39+ 1.59 1.10 – 2.30

Tiêu chảy 1.55 1.03 – 2.34

Nam giới 1.47 1.21 – 1.79

Có đàm 1.35 1.02 – 1.79 Ashish Kumar et al. 2020



Yếu tố nguy cơ (risk factors)
nhân viên y tế



• 43 nghiên cứu liên quan đến nhân viên y tế (HCW)

• 15 nghiên cứu liên quan đến SARS-Cov-2

Chou et al. Ann Intern Med. doi:10.7326/M20-1632



Kết quả 1: số ca nhiễm và tử vong 

• Số ca nhiễm ở HCW (nghiên cứu China) chiếm 3.8% tổng số ca nhiễm 
SARS-Cov-2, nhưng tăng theo thời gian 

• Khoảng 15% ca nhiễm HCW là 'nặng' 

• CFR (Case fatality rate) 0.3% (trong cộng đồng: 0.1% đến 25%)



Kết quả 2: yếu tố nguy cơ 

• Nữ giới: 69% ca nhiễm là nữ 

• Làm việc trong khoa 'high risk': RR 2.13 (1.45 to 3.95)

• Rửa tay không đủ trước khi tiếp xúc (RR 3.10 [1.43 - 6.73] và sau tiếp xúc 
bệnh nhân (RR 2.82 [1.11 - 7.18]). 

• Làm việc lâu giờ 

• Dùng PPE không đúng (RR 2.82 [1.11 - 7.18]

• Có người thân trong gia đình bị nhiễm (RR 2.76 [2.02 - 3.77]) 

• Các thủ thuật endotracheal tube removal, cardiopulmonary 
resuscitation, fiberoptic bronchoscopy, and sputum suction không tăng 
nguy nhiễm 



Ứng dụng kết quả 



Ứng dụng kết quả 



Ứng dụng kết quả 

• Nam bệnh nhân 63 tuổi, COPD, tăng CRP  và khó thở

– Nam: OR = 1.47

– Tuổi 60+: OR = 4.82

– COPD: OR = 4.37

– Tăng CRP: OR = 5.78

– Khó thở: OR = 4.66

• OR = 1.47 x 4.82 x 4.37 x 5.78 x 4.66 = 833 

• Odds bị COVID-19 nặng tăng 833 lần so với người không có 5 triệu chứng trên 



Yếu tố nguy cơ tử vong Covid-19



Yếu tố nguy cơ tử vong Covid-19

• Rất nhiều nghiên cứu!

• Đa số là chất lượng thấp (vd: cỡ mẫu nhỏ, bias trong chọn mẫu, phân 

tích chưa đạt)

• Nghiên cứu có chất lượng & đáng chú ý thường đến từ … China



Tóm tắt chi tiết nghiên cứu 

• Thời gian: 20/1/2020 đến 4/4/2020 

• 7 bệnh viện ở Vũ Hán 

• 1859 bệnh nhân nhiễm COVID-19

– 1651 bình phục 

– 208 tử vong

Lei Chen et al. Risk factors for death in 1859 subjects with COVID-19. Leukemia (2020) 34:2173–2183



Ghi nhận vài yếu tố ban đầu 

• Tuổi càng cao, nguy cơ tử vong càng cao

• Nam giới có nguy cơ tử vong cao hơn nữ giới 

• Người hút thuốc lá có nguy cơ chết cao hơn người không hút thuốc lá



Kết quả chánh: yếu tố nguy cơ  độc lập

Yếu tố nguy cơ Hazard ratio Khoảng tin cậy 95%

Tuổi (+1 năm) 1.04 (1.03 – 1.06

Hút thuốc lá 1.84 1.17 – 2.92

Thân nhiệt lúc nhập viện 1.32 1.07 – 1.64

Log 10 tỉ số neutrophil :  tolyphocye 3.30 2.10 – 5.19

Log10 D-dimer 3.00 2.17 – 4.16

Log10 creatinine 4.55 2.72 – 7.62

Lei Chen et al. Risk factors for death in 1859 subjects with COVID-19. Leukemia (2020) 34:2173–2183



Kết quả chánh: cho công chúng 

Đối tượng có nguy cơ cao

• Nam + hút thuốc lá

• Tuổi trên 60

• COPD

• Bệnh tim mạch

• Có nhiều bệnh đi kèm

• Tiểu đường

• Cao huyết áp

Triệu chứng liên quan đến nguy cơ cao

• Khó thở

• Sốt 39+ độ C

• Ho có đàm

• Mất vị giác và khứu giác

• Tiêu chảy



Kết quả chánh: cho bác sĩ 

Bác sĩ gia đình cần chú ý 

• Bệnh nhân hút thuốc lá

• Giảm albumin 

• Giảm lymphocyte

• Tăng WBC

• Tăng bilirubin

• Tăng creatinine 

• Tăng AST

• Giảm platelet 

• Tăng ALT 

Bác sĩ ICU nên lưu ý những bệnh nhân

• Tăng CRP 

• Tăng procalcitonin

• Tăng LDL cholesterol

• D-dimer cao

• Tăng creatinine

• Tỉ số neutrophil: tolyphocye cao

• Thân nhiệt



Cám tạ 

• Ban tổ chức: GS. Nguyễn Gia Bình

• Baxter – Phương Đông

• Các đồng nghiệp đơn vị cách li và điều trị cúm BV.NDGĐ

• Ban Giám Đốc bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP.HCM



Đơn vị cách li và điều trị Covid-19 BV. NDGĐ


