NHỮNG THÁCH THỨC TRONG
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
HẬU COVID-19
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Phát hiện Tổn thương cấu trúc phổi
Tổn thương dạng kính mờ, đông đặc: có thể đáp ứng với điều trị
Tổn thương dạng xơ hóa, giãn phế quản: di chứng vĩnh viễn

BN nữ, 30 tuổi, HFNC giai đoạn cấp

Sau 1.5 tháng:
◦ Đi < 10 bước, spO2 từ 96% -> 83-84%.
◦ HRCT: kính mờ (GGO) 50%

•
•
•

BN nam 48 tuổi nhập viện vì viêm phổi COVID-19,
8 tuần sau xuất viện vẫn khó thở dai dẳng & mệt mỏi
HRCT: kính mờ (GGO) ngoại vi 2 bên (mũi tên đen) &
dày kẽ (phải> trái) với giãn phế quản co kéo (mũi tên
đỏ) thùy giữa và thùy dưới bên phải
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Vấn đề sức khoẻ sau COVID-19 / 1 BV
BN hậu COVID-19 có VĐ
sức khoẻ / các CK

BV Nhân Dân Gia Định
Từ 01-12-21 đến 10-01-22

Hô hấp

510

Thần kinh

182

Tim mạch

134

Nội tiết

80

Tiêu hoá

66

Cơ xương khớp

49

Tổng sô

1021

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1. Những thách thức trong chăm sóc sức khoẻ hậu COVID-19
2. Những việc cần làm trong chăm sóc sức khoẻ hậu COVID-19

3. Kết luận

NHỮNG THÁCH THỨC
TRONG
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
HẬU COVID-19

TÌNH HÌNH MẮC COVID-19 / THẾ GIỚI
TÍNH ĐẾN 10-01-2022

TÌNH HÌNH MẮC COVID-19 / VIỆT NAM
TÍNH ĐẾN 11-01-2022

Theo số liệu Bộ Y tế tính đến ngày 11/01/2022, Việt Nam có gần 2 triệu ca mắc (tương
đương với 2% dân số Việt Nam)
Tại Việt Nam chưa có ghi nhận một cách đầy đủ về tình hình hậu COVID-19 trên cộng đồng

TÌNH HÌNH MẮC COVID-19 / TP. HCM
TÍNH ĐẾN 11-01-2022

Tính đến ngày 11/01/2022, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 500 ngàn ca mắc
COVID-19 (chiếm khoảng 5% dân số của thành phố), trong đó có hơn 300 ngàn

người đã xuất viện, do đó, các nhu cầu được chăm sóc về sức khỏe hậu COVID-19 là
đáng quan tâm

“Hội chứng hậu covid-19”
Tổ chức Y tế thế giới đã có nhận định về các vấn đề sức khỏe hậu COVID19 từ
tháng 9/2020 nhưng đến tháng 10/2021 thì mới hoàn thiện các định nghĩa về
Hội chứng hậu COVID-19

“Hội chứng hậu covid-19”

MÃ BỆNH TẬT QUỐC TẾ
o25-3-2020 - ICD-10 / COVID 19:
o U07.1: COVID-19 xác định

oU07.2: COVID-19 chưa xác định
o01-10-2021 - ICD-10 / Post COVID-19
o U09.9: Hậu COVID-19

“Hội chứng hậu covid-19”
oNghiên cứu cho thấy:
• 33% - 76% NB có thể gặp triệu chứng hậu covid -19 ít nhất 6 tháng sau đợt cấp tính bệnh.

• 20 % NB phải tái nhập viện
• Tới 80% NB phải theo dõi tại cs chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau xuất viện.
oBằng chứng hiện tại: HC hậu COVID-19 không chỉ xảy ra ở BN bị bệnh nặng cần nhập viện hoặc
lớn tuổi có bệnh đồng mắc, mà còn gặp ở những người trẻ tuổi và khỏe mạnh & mắc bệnh nhẹ.
oThiếu dữ liệu liên quan đến gánh nặng đầy đủ của hội chứng hậu COVID-19 trong dân số lớn.
oĐể đáp ứng, một số quốc gia đã biên soạn hướng dẫn, lập phòng khám và mạng lưới hỗ trợ BN bị
ảnh hưởng, truyền thông nâng cao hiểu biết, xác định nhu cầu đối với hệ thống CSSK & xã hội

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA COVID-19

https://academic.oup.com/cardiovascres/advance-article/doi/10.1093/cvr/cvab298/6370961

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA COVID-19
COVID kéo dài
Long COVID condition

COVID cấp
Acute COVID-19

COVID đang diễn tiến
Ongoing symptomatic
COVID-19

Triệu chứng & dấu hiệu
tới 4 tuần

1 – 4 TUẦN

Triệu chứng & dấu hiệu
kéo dài 4 - 12 tuần

4 – 12TUẦN

Hội chứng hậu COVID
Post COVID syndrome

Triệu chứng & dấu hiệu
kéo dài trên 12 tuần
& không giải thích được
bằng chẩn đoán khác
> 12TUẦN

TÁC ĐỘNG LÂU DÀI CỦA COVID-19

- Tổng quan hệ thống và phân tích gộp:
- 47.910 bệnh nhân (17–87 tuổi). BN 14 đến 110
ngày sau khi nhiễm SARS-CoV-2

- 55 tác động lâu dài / 80% BN từng nhiễm
SARS-CoV-2 có ít nhất 1 triệu chứng kéo dài

TÁC ĐỘNG LÂU DÀI CỦA COVID-19
THẦN KINH
Sương mù não - thường gặp nhất
Mất mùi/ vi kéo dài
Bênh não & đột quỵ

PHỔI
Khó thở & ho - thường gặp nhất
Đau ngực
Bệnh phổi kẽ hậu covid

DA
Ban đỏ
thường gặp nhất
Mày đay
Ngón chân covid

Mandeep Garg et al. Int J Gen Med. 2021; 14: 2491–2506

TÂM THẦN
Trầm cảm
Stress sau chấn thương
Lo âu
Cô lập xã hội

thường gặp nhất

TIM MẠCH
Hồi hộp - thường gặp nhất
Viêm cơ tim & màng ngoài tim
Suy tim
TỔNG QUÁT
Mệt & đau cơ - thường gặp nhất
Đau khớp
Bênh thần kinh ngoại biên
Thiếu máu ngoại biên chi
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CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ PHÁT TRIỂN
“HỘI CHỨNG HẬU COVID-19”

NHƯNG, Báo cáo của CDC
Khoảng 1/5 BN độ tuổi 18–
34 không nhập viện, không
có bệnh mạn tính, vẫn bị
hội chứng hậu covid

Tenforde MW, et al. CDC COVID-19 Response Team; IVY Network Investigators.
Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among
outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network – United
States, March-June 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69 (30):993–998.

Mandeep Garg et al. Int J Gen Med. 2021; 14: 2491–2506
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TÁC ĐỘNG CỦA “HỘI CHỨNG HẬU COVID-19”
Sức khỏe
Triệu chứng dai dẳng và bất định
Ảnh hưởng xấu lên tình trạng sức khỏe
Nhu cầu chăm sóc và phục hồi chức năng

Công việc
Khả năng trở lại công việc an toàn
Khả năng đáp ứng với yêu cầu của công việc
Thái độ của ban quản lý đối với người trở lại làm việc

Xã hội và kinh tế
Ảnh hưởng tài chính của cá nhân/ xã hội
Thái độ của xã hội đối với người bệnh
Hệ thống an sinh xã hội

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
TRONG
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

HẬU COVID-19

CHIẾN LƯỢC CHĂM SÓC HẬU COVID-19
oChiến lược tiếp cận: sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội (theo đúng
tinh thần của Tổ chức y tế thế giới đã định nghĩa về sức khỏe)
oChiến lược can thiệp sớm: điều trị, chăm sóc sớm cho người mắc hội
chứng hậu COVID-19.

MỤC TIÊU CỤ THỂ
Xác định mô hình bệnh tật của người dân hậu mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố.
Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe hậu nhiễm COVID-19.

Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân hậu nhiễm COVID-19, đặc biệt tại
các tuyến y tế cơ sở.
Xây dựng Hướng dẫn điều trị hậu COVID-19 theo các phân tuyến điều trị.
Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân trong công tác tự chăm sóc và theo dõi
điều trị hậu nhiễm COVID-19

MÔ HÌNH QUẢN LÝ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE
HẬU COVID-19
BỆNH VIỆN CK, ĐK
TUYẾN CUỐI

BỆNH VIỆN TUYẾN
QUẬN,
HUYỆNTitle
Content

Y TẾ CƠ SỞ

• Nhóm NB COVID-19 mức độ nặng; Truyền thông vấn đề sức khỏe hậu COVID-19;
khám và điều trị chuyên khoa sâu (hô hấp, tim mạch, tâm thần kinh, phục hồi chức
năng..), nghiên cứu khoa học, xây dựng PĐĐT, ứng dụng CNTT trong quản lý chăm
sóc đối tượng này

• Nhóm NB COVID-19 mức độ TB; Truyền thông vấn đề sức khỏe hậu COVID-19;
khám lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng; quản lý và chăm sóc điều trị bằng
thuốc, nghiên cứu khoa học, hội chẩn chuyên khoa, ứng dụng CNTT trong quản
lý chăm sóc đối tượng này

• Nhóm NB hậu COVID-19 mức độ nhẹ; Truyền thông vấn đề sức khỏe
hậu COVID-19, cách phát hiện sớm và biện pháp phòng ngừa; tiếp cận,
phát hiện các vấn đề sức khỏe; quản lý chăm sóc; tư vấn từ xa; điều trị
bằng phương pháp thực dưỡng, phương pháp điều trị không dùng
thuốc, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền; Nghiên cứu khoa học,
ứng dụng CNTT trong quản lý, chăm sóc

KẾT LUẬN
Vấn đề sức khỏe cộng đồng ưu tiên mang tính toàn cầu
Chiến lược tiếp cận, quản lý, chăm sóc, điều trị mô hình tháp 3 tầng

từ y tế cơ sở đến các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến cuối.
Nghiên cứu khoa học: tần suất, biểu hiện lâm sàng, phương pháp

điều trị, đánh giá hiệu quả…
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