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LỜI NÓI ĐẦU 

 
Viêm phổi là nguyên nhân mắc bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới, 

nhất là tại các nước đang phát triển như nước ta. Bệnh có thể diễn tiến với 3 mức 

độ từ nhẹ đến nặng và rất nặng. Nếu không được xử trí đúng và kịp thời có thể 

dẫn đến suy hô hấp và tử vong. Viêm phổi là bệnh hô hấp dưới, do vi khuẩn 

hoặc virus gây ra. Viêm phổi xảy ra khi thùy phổi trái hoặc phải hoặc toàn bộ 

phổi bị nhiễm trùng cấp tính. Khi phổi bị viêm nhiễm sẽ tiết ra dịch và để lại các 

tế bào chết gây ra tình trạng tắc nghẽn túi khí nhỏ trong phổi, ảnh hưởng đến quá 

trình trao đổi oxy. Quá trình trao đổi oxy bị gián đoạn làm cơ thể hoạt động 

không bình thường. 

Viêm phổi có thể xảy ra ở bất kỳ tuổi nào, thường gặp hơn ở người lớn tuổi 

và trẻ nhỏ. Một số người có nguy cơ viêm phổi cao hơn vì họ đã có bệnh phổi 

sẵn, suy dinh dưỡng, khó nuốt, các bệnh mãn tính khác hoặc bệnh hệ thống miễn 

dịch. Người hút thuốc lá và người gần với khói thuốc có nguy cơ phát bệnh viêm 

phổi cao hơn. Người chưa được chích ngừa cúm hàng năm hoặc chưa được ngừa 

vi khuẩn Streptococcus pneumonia cũng có nguy cơ nhiễm trùng phổi cao hơn. 

Thời gian qua, xuất hiện loại virus mới thuộc chủng corona (ký hiệu 2019-

nCoV hoặc nCoV), gây ra bệnh viêm phổi cấp. Nó được xem xuất phát từ thành 

phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Chủng corona chính là 

chủng của các loại virus gây ra các bệnh đường hô hấp như dịch SARS hay Hội 

chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) năm 2012. Người nhiễm virus có các triệu 

chứng cấp tính: ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô 

hấp cấp tiến triển và tử vong nhất là ở người lớn tuổi hoặc người mắc thêm bệnh 

khác. Ở các nước khác trên thế giới, tỉ lệ viêm phổi cấp tử vong rất cao. Do đây 

là viêm phổi do virus, thuốc kháng sinh không có tác dụng, các loại thuốc chống 

virus hiện tại được dùng cho bệnh cúm thông thường cũng không hiệu quả.  

Viêm phổi có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được chữa 

trị sớm và đúng cách. Vì vậy nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về căn bệnh 

viêm phổi và viêm phổi cấp do virut Corona, Thư viện tỉnh Bình Dương biên 

soạn thư mục chuyên đề “BỆNH VIÊM PHỔI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN 

BIẾT” gửi đến quý bạn đọc để góp phần điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng cho 

phù hợp, thường xuyên đi khám, sàng lọc, phát hiện sớm để tránh các nguy cơ 

dẫn đến tử vong. 

Thư mục tập hợp những bài viết được đăng trên website có uy tín, nội dung 

chuyển tải một cách chân thật những bài viết về bệnh viêm phổi. 

Nội dung Thư mục gồm 2 phần:  

Phần A:  Những vấn đề cần biết về bệnh viêm phổi 

Phần B: Bệnh viêm phổi cấp do virut Corona 

Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu 

sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. Thư 

viện tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư mục. 
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A/ VIÊM PHỔI 

 

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ XUNG QUANH BỆNH 

VIÊM PHỔI 

 
1. Chu Văn Ý.  Viêm phổi/  Chu Văn Ý // http://thuoc.net.vn . – 2020 . – Ngày 

25 tháng 3 

VIÊM PHỔI 

 

1. ĐẠI CƯƠNG VÀ ĐỊNH NGHĨA 
Viêm phổi là hiện tượng viêm nhiễm của nhu mô phổi bao gồm viêm phế 

nang, túi phế nang, ống phế nang, tổ chức liên kết khe kẽ và viêm tiểu phế quản tận 

cùng. Nguyên nhân do vi khuẩn, virus, ký sinh vật, không phải do trực khuẩn lao. 

Đặc trưng và tổn thương giải phẫu là khối đông đặc của nhu mô phổi. Về giải 

phẫu bệnh người ta chia ra viêm phổi thùy và phế quản phế viêm. 

Ngày nay mặc dầu có nhiều kháng sinh hiệu quả nhưng viêm nhiễm cấp tính 

ở phổi vẫn còn là nguyên nhân tử vong quan trọng ở mọi lứa tuổi, nhất là trẻ em ở 

dưới 1 tuổi và người già. Hàng năm tại Mỹ có từ 2 triệu tới 3 triệu trường hợp 

viêm phổi, trong đó khoảng 20% các bệnh nhân phải nhập viện, và có tới 14% số 

bệnh nhân này tử vong. Tại Nhật Bản, hàng năm có từ 57-70/100.000 người tử 

vong do viêm phổi, và là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ tư. 

Viêm phổi là bệnh rất thường gặp. Ở Việt Nam, viêm phổi chiếm 12% các 

bệnh phổi . Trong số 3606 bệnh nhân điều trị tại khoa Hô Hấp Bệnh viện Bạch Mai 

từ 1996-2000 có 345 (9,57%) bệnh nhân viêm phổi- đứng thứ 4 trong tổng số bệnh 

nhân đến điều trị tại khoa 

2. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CỦA VIÊM PHỔI 

2.1. Nguyên nhân gây bệnh 
Căn nguyên gây viêm phổi ban đầu là phế cầu khuẩn Gram dương được 

Talamon phân lập từ 1883. 

Hiện nay, viêm phổi do rất nhiều căn nguyên gây ra. Các căn nguyên chính 

gây viêm phổi bao gồm: Streptococcus pneumoniae (phế cầu), Haemophylus 

influenzae, Klebsiella pneumomae, Legionella pneumophila, Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumomae và virus cúm. 

2.2. Điều kiện thuận lợi 
- Thời tiết lạnh, bệnh xảy ra về mùa đông 

- Cơ thể suy yếu, còi xương, già yếu 

- Nghiện rượu. 

- Chấn thương sọ não, hôn mê. 

- Mắc bệnh phải nằm điều trị lâu. 

- Biến dạng lồng ngực, gù, vẹo cột sống. 

- Bệnh ở tai mũi họng: viêm xoang, viêm amiđan 

- Bệnh tắc nghẽn đường hô hấp 

http://thuoc.net.vn/
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3. CƠ CHẾ SINH BỆNH 

3.1. Đường vào 
- Những tác nhân gây viêm phổi có thể theo những đường vào sau đây: 

- Hít phải vi khuẩn ở môi trường bên ngoài, trong không khí. 

- Hít phải vi khuẩn do ổ nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. 

- Vi khuẩn theo đường máu từ những ổ nhiễm khuẩn xa. 

- Nhiễm khuẩn do đường tiếp cận của phổi. 

3.2. Cơ chế chống đỡ của phổi 
Khi có vật lạ vào phổi, nắp thanh quản đóng lại theo phản xạ. Từ thanh quản 

đến tiểu phế quản tận cùng cũng có lớp niêm mạc bao phủ bởi các tế bào hình trụ 

có lông chuyển, những tế bào hình đài tiết ra chất nhầy kết dính và đẩy các vật lạ 

lên phế quản lớn, từ đó phản xạ ho tống các vật lạ ra ngoài. Vai trò globulin miễn 

dịch là cơ sở bảo vệ đường hô hấp. IgA có nồng độ cao ở đường hô hấp trên có tác 

dụng chúng lại virus. IgA có nồng độ thấp hơn ở đường hô hấp dưới có tác dụng 

làm ngưng kết vi khuẩn, trung hòa độc tố vi khuẩn, làm giảm sự bám của vi khuẩn 

vào niêm mạc. IgG có tác dụng làm ngưng kết vi khuẩn, làm tăng bổ thể, tăng đại 

thực bào, trung hòa độc tố vi khuẩn, virus, làm dung giải vi khuẩn Gram âm. Trong 

phế nang có nhiều đại thực bào ăn vi khuẩn. 

Bạch cầu đa nhân trung tính và tân cầu cũng có những khả năng như trên. 

Những người nghiện thuốc lá, thiếu oxy, thiếu máu, rối loạn về tân cầu bẩm sinh, 

chức năng thực bào tại phế nang bị suy giảm, giảm khả năng miễn dịch của cơ thể 

là cơ sở tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh. 

4. TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU BỆNH 
Viêm phổi do phế cầu khuẩn thường gặp ở thùy dưới phổi phải nhiều hơn 

phổi trái, trường hợp bị cả hai bên hiếm hơn. 

Có khi bị nhiều thùy phổi. 

Các giai đoạn viêm phổi thùy cổ điển của Laennec. 

4.1. Giai đoạn xung huyết 
Vùng phổi bị tổn thương xung huyết mạnh, các mạch máu giãn rộng, thoát 

hồng cầu, bạch cầu tơ huyết vào phế nang, cấy dịch ở ổ viêm này có nhiều vi 

khuẩn gây bệnh. 

4.2. Giai đoạn gan hóa đỏ 
Sau khi bị bệnh 1-2 ngày, thuỳ phổi bị tổn thương có màu đỏ chắc như gan, 

cắt mảnh phổi bỏ vào nước thì chìm, trong phế nang chứa nhiều hồng cầu và bạch 

cầu. Lấy dịch phế nang cấy có nhiều vi khuẩn. 

4.3. Giai đoạn gan hóa xám 
Vùng phổi bị tổn thương chắc như gan, màu xám, trên mặt có mủ, trong phế 

nang có nhiều đại thực bào, hồng cầu và bạch cầu. 

Tổn thương mô bệnh học trong phế quản phế viêm: những vùng tổn thương 

rải rác cả hai phổi, xen lẫn với những vùng phổi lành, những vùng tổn thương tuổi 

cũng khác nhau, phế quản bị tổn thương nặng hơn; cắt mảnh phổi bỏ vào nước thì 

chìm lơ lửng. 

5. TRIỆU CHỨNG 

5.1. Triệu chứng của viêm phổi thùy 
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- Triệu chứng toàn thể: 

+ Bệnh xảy ra đột ngột thường ở người trẻ tuổi, bắt đầu với một cơn rét run 

kéo dài khoảng 30 phút, rồi nhiệt độ tăng lên 30 - 400C, mạch nhanh, mặt đỏ, sau 

vài giờ thì khó thở, toát mồ hôi, môi tím, có mụn hecpet ở mép, môi. 

+ Ở người già, người nghiện rượu có thể có lú lẫn, ở trẻ con có co giật. Ở 

người già triệu chứng thường không rầm rộ. 

+ Đau ngực: luôn có, đôi khi đau ngực là triệu chứng nổi bật, đau bên tổn 

thương. 

+ Ho khan lúc đầu, về sau ho có đờm đặc, màu gỉ sắt. Có khi nôn mửa, 

chướng bụng, đau bụng. 

Triệu chứng thực thể: 

Trong những giờ đầu, nếu nghe phổi chỉ thấy rì rào phế nang giảm bên tổn 

thương, sờ và gõ bình thường, có thể nghe thấy tiếng cọ màng phổi và ran nổ cuối 

thì thở vào. 

- Thời kỳ toàn phát: có hội chứng đông đặc rõ rệt: 

+ Gõ đục. 

+ Rung thanh tăng. 

+ Rì rào phế nang mất. 

+ Có tiếng thổi ống. 

+ Dấu hiệu X quang: thấy một đám mờ của một thùy hay một phân thùy, có 

hình tam giác đáy quay ra ngoài, đỉnh quay vào trong. 

+ Xét nghiệm: 

· Bạch cầu tăng 15 - 25giga/lít, 80-90% là bạch cầu đa nhân trung tính. 

· Cấy máu có thể thấy vi khuẩn gây bệnh. 

· Nước tiểu có albumin, có khi có urobilinogen. 

5.2. Tiến triển 
- Sốt duy trì trong tuần lễ đầu, nhiệt độ vẫn 38 - 400C, khạc gờm đặc có mủ 

vàng. 

- Có khi vàng da, vàng mắt nhẹ. Sau một tuần lễ thấy các triệu chứng cơ năng 

tăng lên, nhưng ngay sau đó thì sốt giảm, đổ mồ hôi, đi tiểu nhiều, bệnh nhân cảm 

thấy khoan khoái dễ chịu và bệnh khỏi, nhưng khám phổi vẫn còn hội chứng đông 

đặc, hình ảnh X quang tồn tại trong vài tuần. Nhưng có trường hợp bệnh nhân bị 

sốc: khó thở, tím môi, mạch nhanh, huyết áp hạ, có khi tử vong do trụy tim mạch, 

phù phổi và viêm màng ngoài tim có mủ. 

5.3. Triệu chứng  phế quản phế viêm 
Trong nhiều năm trở lại đây người ta thấy viêm phổi thùy do phế cầu cổ điển 

giảm đi rất nhiều, trái lại xuất hiện nhiều phế quản phế viêm. 

Có những khác biệt với viêm phổi thùy sau đây: 

- Về nguyên nhân viêm phổi thùy chủ yếu là do phế cầu, Klebsiella 

pneumomae, Pseudomonas aeruginosa...; phế quản phế viêm thường do các căn 

nguyên: Klebsiella pneumoniae, Enterobacter coli, Chlamydia pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae, Ricketsia.... 

- Viêm phổi thùy khởi phát đột ngột ở người khỏe mạnh, phế quản phế viêm 

thứ phát trên những bệnh nhân bị các bệnh: 
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+ Bệnh truyền nhiễm: cúm, sởi, ho gà, sốt, xuất huyết. 

+ Bệnh nung mủ mạn tính: nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm tai, viêm tủy xương, 

viêm xoang có mủ. 

+ Bệnh toàn thể: gầy mòn, già yếu 

+ Ứ đọng phổi như các trường hợp suy tim 

- Triệu chứng: bắt đầu từ từ, sốt nhẹ, 3705 - 380C. 

+ Đau ngực không rõ rệt. 

+ Ho và khạc đờm đặc có mủ. 

+ Thời kỳ toàn phát: khó thở nhiều, cánh mũi phập phồng, tím môi. 

+ Khám phổi: có vùng đục, rung thanh tăng, nghe có ran nổ, ran ẩm cả hai 

bên phải 

- X quang: có nhiều nốt mờ rải rác hai bên nhất là ở vùng đáy. 

- Tiến triển: bệnh thường nặng, nhất là ở trẻ sơ sinh, và những người già yếu. 

6. CHẨN ĐOÁN 

6.1. Chẩn đoán xác định 

6.1.1. Chẩn đoán xác định viêm phổi thuỳ dựa vào 
- Bệnh khởi phát đột ngột ở người trẻ. 

- Có cơn rét run và sốt cao 390C - 400C. 

- Hội chứng nhiễm khuẩn: môi khô, lưỡi bẩn, bạch cầu cao. 

- Đau ngực có khi rất nổi bật. 

- Ho và khạc đờm có máu màu gỉ sắt. 

- Hội chứng đông đặc phổi: gõ đục, rung thanh tăng, rì rào phế nang giảm, 

tiếng thối ống. 

- X quang: có hội chứng lấp đầy phế nang với đám mờ đều hình tam giác đáy 

quay ra ngoài. 

- Chụp cắt lớp vi tính: hội chứng lấp đầy phế nang, có hình phế quản hơi. 

6.1.2. Chẩn đoán xác định phế quản phế viêm 
- Bệnh xảy ra ở trẻ em và người già, sau khi mắc các bệnh: cúm, sởi, ho gà, 

bạch hầu, suy dinh dưỡng. 

- Bệnh khởi phát từ từ. Sốt nhẹ 3705 - 380C. 

- Khó thở nhiều, cánh mũi phập phồng, tím môi. 

- Nghe phổi hai bên có nhiều ran rít và ran nổ từng vùng. 

- Gõ: có vùng đục xen lẫn vùng phổi bình thường. 

- X quang: có nhiều nốt mờ rải rác khắp cả hai phế trường, nhất là ở vùng 

đáy. 

6.1.3. Chẩn đoán vi sinh 
Việc chẩn đoán vi sinh nên được làm trước khi dùng kháng sinh, nhất là ở các 

trường hợp nặng, bao gồm: 

- Đờm: nhuộm soi tươi và cấy, cho độ nhậy và độ đặc hiệu đạt 50-60% và > 

80% theo thứ tự. 

- Cấy máu. 

- Cấy dịch màng phổi. 

- Cấy dịch phế quản. 

- Các test phát hiện kháng thể như test ngưng kết bổ thể, ngưng kết lạnh… 
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- Phát hiện kháng nguyên qua nước tiểu. 

- PCR (phản ứng khuếch đại chuỗi) với từng loại vi khuẩn riêng biệt. 

6.2. Chẩn đoán phân biệt 
- Xẹp phổi: trung thất bị kéo về bên xẹp phổi, cơ hoành nâng lên cao. 

- Tràn dịch màng phổi: nhất là vừa có viêm phổi vừa có tràn dịch màng phổi 

(chọc dò để xác định). 

- Nhồi máu phổi: có triệu chứng đau ngực dữ dội, có khi sốc, sốt, ho ra máu, 

thường xảy ra ở người có bệnh tim, hoặc phẫu thuật vùng hố chậu. 

- Áp xe phổi: giai đoạn của áp xe phổi không thể phân biệt được cần hỏi về 

tiền sử, có phẫu thuật ở vùng mũi họng, nhổ răng… là những nguyên nhân thuận 

lợi gây áp xe phổi. 

- Ung thư phổi: dấu hiệu đầu tiên của ung thư phổi có khi biểu hiện như một 

viêm phổi - với hội chứng nhiễm khuẩn cấp sau một tắc phế quản do ung thư, sau 

khi điều trị hết nhiễm khuẩn mà tổn thương phổi vẫn còn tồn tại trên một tháng thì 

nên nghĩ đến ung thư nhất là người có tuổi, nghiện thuốc lá. 

- Giãn phế quản: trường hợp giãn phế quản bị bội nhiễm. Bệnh nhân sốt kéo 

dài, ho và khạc nhiều, đờm có mủ. Hình ảnh X quang có khi là một đám mờ không 

đồng đều giống phế quản viêm. Bệnh nhân có tiền sử ho và khạc đờm lâu ngày, 

cần chụp phế quản có lipiodol hoặc chụp cắt lớp vi tính lớp mỏng, độ phân giải cao 

để xác định. 

7. BIẾN CHỨNG 
Ngày nay, nhờ có nhiều kháng sinh hiệu nghiệm, tiên lượng bệnh viêm phổi 

tốt hơn nhiều, tuy vậy những biến chứng của viêm phổi vẫn còn gặp. 

7.1. Biến chứng tại phổi 
- Tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất: thường do nguyên nhân tụ cầu. 

- Bệnh lan rộng ra hai hoặc nhiều thùy phổi, bệnh nhân khó thở nhiều hơn, 

tím môi; mạch nhanh, bệnh nhân có thể chết trong tình trạng sốc. 

- Xẹp một thuỳ phổi: do cục đờm đặc quánh làm tắc phế quản một thùy phổi. 

- Áp xe phổi: rất thường gặp, do điều kiện kháng sinh không đủ liều lượng, 

bệnh nhân sốt dai dẳng, khạc nhiều đờm có mủ. X quang: có một hoặc nhiều hình 

hang có mức nước, mức hơi. 

- Viêm phổi mạn tính: bệnh tiến triển kéo dài, thùy phổi bị tổn thương trở nên 

xơ hóa. 

7.2. Biến chứng ngoài phổi 
- Tràn dịch màng phổi: viêm phổi dưới màng phổi gây tràn dịch màng phổi, 

nước vàng chanh, nhẹ, chóng khỏi. 

- Tràn mủ màng phổi: bệnh nhân sốt dai dẳng, chọc dò màng phổi có mủ, 

thường xảy ra trong trường hợp viêm phổi màng phổi, hoặc do chọc dò màng phổi 

gây bội nhiễm. 

- Viêm màng ngoài tim: triệu chứng đau vùng trước tim, nghe có tiếng cọ 

màng tim, thường là viêm màng tim có mủ. 

7.3. Biến chứng nhiễm khuẩn thứ phát xa hơn 
- Viêm nội tâm mạc cấp tính do phế cầu: biến chứng này hiếm gặp, bệnh nhân 

có cơn sốt rét run, lách to, không phải luôn có triệu chứng van tim. 
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- Viêm khớp do vi khuẩn: gặp ở người trẻ tuổi, thường chỉ bị một khớp sưng, 

đỏ, nóng, đau. 

- Viêm màng não: là biến chứng hiếm gặp, dịch não tủy đục, áp lực tăng, 

protein dịch não tủy tăng, glucose giảm, nhiều bạch cầu đa nhân trung tính thoái 

hóa. Cấy dịch não tủy có thể thấy vi khuẩn lây bệnh. 

- Viêm phúc mạc: thường gặp ở trẻ em 

- Viêm tai xương chũm: thấy ở trẻ em 

- Viêm thận: ít xảy ra với nhiễm khuẩn ngoài da và viêm tuyến mang tai. 

- Áp xe não: hiếm gặp. 

7.4. Biến chứng tim mạch 
- Nhịp tim nhanh, nhịp xoang, loạn nhịp ngoại tâm thu và đôi khi rung nhĩ. 

- Suy tim: xảy ra trong tình trạng sốc, có tiếng ngựa phi, gan to ứ máu ngoại 

biên. 

- Sốc: hạ huyết áp, hạ nhiệt độ, tím môi, tiên lượng dè dặt. 

7.5. Biến chứng tiêu hóa 
Biểu hiện da vàng, vàng mắt do suy gan vì thiếu oxy và hủy huyết ở nơi tổ 

chức phổi bị viêm. 

Có khi biểu hiện liệt hồi tràng, ỉa chảy, nhất là ở trẻ em. 

7.6. Biến chứng thần kinh 
Vật vã mê sảng, xảy ra ở người già, người nghiện rượu. 

8. ĐIỀU TRỊ 
- Chế độ ăn uống nghỉ ngơi: thức ăn lỏng, dễ tiêu; uống nhiều nước hoa quả. 

- Thở oxy. 

- Cân bằng nước- điện giải: cần chú ý, đặc biệt khi có sất cao, hoặc khi bệnh 

nhân nặng, đe dọa sốc nhiễm khuẩn. 

- Kháng sinh: dùng kháng sinh dựa theo kháng sinh đồ. 

Viêm phổi nhẹ, nặng vừa 

+ Penicillin G ± nhóm macrolid (erythromycin 1g x2 lần/ngày hoặc 

clarithromycin 500 mg x2 lần/ngày) 

+ Amoxicilin 30 - 50 mg/kg/ngày ± nhóm macrohd (erythromycin 1g x2 

lần/ngày hoặc clarithromycin 500 mít x2 lần/ngày). 

+ Có thể dùng b - lactam/ ức chế men b - lactamase (amoxicihn - clavulanat) 

± nhóm macrolid. 

+ Có thể dùng cephalosporin hệ 2 hoặc 3 (cefuroxim 1,5 g x 31ần/ngày hoặc 

cefotaxim 10 x31ần/ ngày) ± nhóm macrolid. 

Viêm phổi nặng 

+ Liệu pháp ưu tiên: cephalosporin thế hệ 3 (cefotaxime lo x 31ần/ ngày hoặc 

ceftriaxon 2g/ ngày hoặc ceftazidim 10x 3 lần/ngày) hoặc b- lactam/ức chế men b-

lactamase 10 x 3 lần/ngày kết hợp với macrolid hoặc aminoglycosid. 

+ Liệu pháp thay thế:cephalosporin thế hệ 3+fluoroquinolon (levofloxacin 

0,5g/ngày hoặc moxifloxacin 0,5g/ngày). 

+ Xem xét thay đổi kháng sinh tuỳ theo diễn biến lâm sàng và kháng sinh đồ 

nếu có. 
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+ Điều trị triệu chứng: chống đau ngực bằng paracetamol, thuốc giảm đau 

chống viêm nonsteroid, codein, nếu đau quá thì cho morphin 0,01g tiêm dưới da. 

- Xét thở máy nếu PaO2< 60mmHg, mặc dù đã thở oxy 100%. 

- Nếu có trụy tim mạch: cần đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch 

(NaCl, glucose đẳng trương) duy trì áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) từ 8-12 cái 

H2O. Nếu huyết áp vẫn thấp < 90mmHg, cần dùng các thuốc vận mạch (dopamin, 

dobutamin, noradrenalin, adrenalin). 

9. NHỮNG THỂ VIÊM PHỔI KHÁC 

9.1. Viêm phổi do virus 
Còn gọi là viêm phổi không điển hình, viêm phổi xung huyết - Viêm phổi 

không điển hình do virus vẹt (Psittacose), virus chim (Ornithose), Virus coxacki, 

Ricketsi, sốt Q. 

- Ngày nay người ta đã phân lập ra được nhiều loại virus gây bệnh hô hấp như 

influenza, Adeno - virus, phara - influenza virus, Rhino virus, coryza virus và 

người ta cũng chế ra được nhiều loại vacxin để tiêm phòng bệnh virus hô hấp. 

- Tổn thương giải phẫu bệnh học: viêm tiểu phế quản, vách phế quản xâm 

nhập bạch cầu đa nhân, phế nang chứa dịch viêm và hồng cầu. 

- Triệu chứng: bệnh xảy ra trong các vụ dịch: cúm ... 

+ Sốt cao 390 - 400C, mệt mỏi, chán ăn. 

+ Khó thở, nhịp tim nhanh. 

+ Khạc đờm có mủ, có máu. 

+ X quang: tổn thương từ rốn phổi tỏa ra, những đám mờ không đều. 

- Xét nghiệm: 

+ Công thức máu: bạch cầu bình thường hoặc giảm 

+ Tốc độ máu lắng tăng. 

+ Phản ứng ngưng kết lạnh dương tính. 

- Tiến triển: bệnh sẽ khỏi trong vòng 1-2 tuần lễ. 

- Điều trị: không đặc hiệu, nghỉ ngơi, chống bội nhiễm. 

9.2. Viêm phổi do tụ cầu 
- Giống phế quản phế viêm, nhiều ổ áp xe nhỏ ở phổi có khi nhiều bóng hơi 

tròn ở hai phổi. Có thể có tràn khí- tràn mủ màng phổi, hoặc tràn khí trung thất. 

- Bệnh xảy ra ở trẻ em, do tụ cầu vàng gây bệnh, hậu phát sau nhiễm tụ cầu ở 

da, có khi xảy ra trong trường hợp nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu. 

- Tổn thương giải phẫu bệnh: phế quản phế viêm chảy máu. 

- Điều trị: phải dùng kháng sinh liều cao nhất là trong trường hợp nhiễm 

khuẩn huyết: 

+ Oxacillin (bristopen), methixillin: liều 4-8 g/ngày 

+ Cephalosporin thế hệ 3: liều 4-6 g/ngày, 2 kháng sinh trên thường được kết 

hợp với amikacin liều 10 - 15mg/kg/ngày. 

+ Tụ cầu kháng thuốc hoặc nghi ngờ kháng thuốc: vancomycin liều 2-3g/ 

ngày. 

9.3. Viêm phổi do Klebsiella Pneumoniae 
Bệnh xảy ra ở người già yếu, nghiện rượu, giống phế quản phế viêm. 
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- Tổn thương giải phẫu bệnh: hoại tử vách phế nang. Trước khi có kháng sinh 

tỷ lệ tử vong 90%. 

- Điều trị: penicillin ít hiệu quả, thường dùng cephalosponn thế hệ 3, 

aminoglycosid, quinolon, chloramphenicol. 

9.4. Viêm phổi do Haemophylus influenzae 
- Bệnh xảy ra ở trẻ con, ít khi ở người lớn. Tổn thương giải phẫu bệnh: viêm 

tiểu phế quản chảy máu, có khi gây phù phổi do chảy máu. 

- Điều trị: penicillin ít hiệu quả, phải cho cephalosporin thế hệ 3, 

chloramphenicol. 

9.5. Viêm phổi do hít phải 
Xảy ra ở người hôn mê, mất ý thức, ngộ độc rượu, gây mê, cho ăn bằng ống 

thông, có lỗ rò khí quản thực quản, lỗ rò phế quản thực quản. 

Vi khuẩn gây bệnh thường là các vi khuẩn Gram âm, yếm khí. 

9.6. Viêm phổi do ứ đọng 
Nguyên nhân do ứ đọng mạn tính ở phổi, xảy ra ở người có bệnh tim, suy tim, 

bệnh nhân nằm lâu ứ đọng làm tắc phế quản và ứ đọng phế nang tạo điều kiện 

thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh. 

Nghe phổi có ran ẩm ở hai đáy. X quang: góc sườn hoành bị tù. 

9.7. Viêm phổi do xạ trị 
Xảy ra ở những người xạ trị ung thư phổi. Sau 1-2 tuần hoặc hàng tháng sau 

xạ trị. Bệnh nhân xuất hiện khó thở, ho và khạc đờm, có khi tràn dịch màng phổi. 

9.8. Viêm phổi sặc dầu 
- Nguyên nhân: nhỏ mũi thuốc có dầu, giọt dầu lọt vào phổi, sặc xăng, sặc dầu 

hỏa, sặc dầu mazut ngày nay rất thường gặp. Bệnh xảy ra ngay sau khi bị sặc. 

Thường nặng, có thể tiến triển thành hội chứng trụy hô hấp ở người lớn (ARDS): 

ngay sau sặc dầu, bệnh nhân khó thở dữ dội, tím tái. 

- Khám phổi: có hội chứng đông đặc, có khi bị toàn bộ một phổi, nhất là sặc 

dầu mazut. 

- X quang: có hình mờ đều thường là thùy dưới phổi phải. 

- Điều trị: cần theo dõi sát, khi có dấu hiệu suy hô hấp, cho thở oxy. Xét đặt 

nội khí quản cho thở máy chế độ PEEP (áp lực dương cuối thì thở ra) khi có dấu 

hiệu suy hô hấp. 

9.9. Hội chứng Loeffler 
- Nguyên nhân: do ấu trùng giun đũa đi qua phổi gây viêm phổi. 

- Giải phẫu bệnh: phổi bị xâm nhập bạch cầu ái toan, tương bào và tế bào 

khổng lồ. 

- Triệu chứng: rất kín đáo sốt nhẹ hoặc không sốt, ho và ít khạc đờm. 

- Nghe phổi: ran ẩm, ran nổ, có thể có tiếng cọ màng phổi. 

- X quang: nhiều đám mờ đa dạng và biến đi sau 4-8 ngày. 

- Xét nghiệm máu: bạch cầu ái toan tăng 10-20% có khi đến 50%. 

- Xét nghiệm đờm có thể thấy ấu trùng giun. 

- Xét nghiệm phân: trứng giun. 

- Điều trị triệu chứng. Bệnh tự khỏi sau 4-8 ngày. 

9.10. Viêm phổi do dịch hạch 



9 
 

Viêm phổi do dịch hạch thường do tiếp xúc trực tiếp, hít phải trực khuẩn dịch 

hạch, khoảng 5% dịch hạch thể phổi. 

Bệnh nhân sốt khó thở, ho khạc đờm có máu, xảy ra trong các vụ dịch, tìm vi 

khuẩn dịch hạch trong hạch và trong đờm. Nếu không được điều trị, tử vong xảy ra 

sau 2-4 ngày. 

Kháng sinh thường dùng: streptomycin; chloramphenicol; tetracyclin; 

biceptol; kanamycin; gentamicin. 

9.11. Một số thể lâm sàng đặc biệt 
- Thể đau bụng cấp: cơn đau bụng cấp như cơn đau bụng gan, cơn đau quặn 

thận, bụng chướng và sờ vào rất đau, thường xảy ra khi thùy dưới phổi phải bị 

viêm, có nhiều trường hợp đã phải mổ bụng, cần khám phổi kỹ và chụp X. quang 

phổi để xác định. 

- Thể ỉa chảy: hay xảy ra ở trẻ em, triệu chứng ỉa chảy kéo dài, cần khám phổi 

và chụp phổi để xác định. 

- Thể vàng da, vàng mắt: có khi rất rõ, giống trường hợp viêm gan do virus, 

cắn khám phổi kỹ và chụp phổi để xác định. 

10. Phòng bệnh 
Bệnh viêm phổi và phế quản phế viêm rất phổ biến, số bệnh nhân nằm viện 

cũng như số bệnh nhân điều trị ngoại trú rất nhiều, đứng hàng thứ hai sau bệnh tiêu 

hóa. Mặc dù có nhiều kháng sinh hiệu quả nhưng biến chứng và tử vong vẫn còn, 

vì vậy phòng bệnh là rất quan trọng. 

- Điều trị tốt ổ nhiễm khuẩn ở vùng tai mũi họng: nhất là viêm xoang có mủ, 

viêm amiđan có mủ, viêm họng, bằng kháng sinh toàn thân hay khí dung. 

- Điều trị tốt các đợt nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính như đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính, hen phế quản, giãn phế quản. 

- Loại bỏ những yếu tố kích thích có hại: như thuốc lá, thuốc lào. 

- Giữ ấm cổ, ngực trong mùa lạnh. 

- Ngày nay người ta đã chế ra vacxin của nhiều loại virus, vi khuẩn để tiêm 

phòng. 

TS. Chu Văn Ý    

 

2. Tổng quan về viêm phổi// https://laodong.vn/. –2019 . – Ngày  6 tháng 11 

 

TỔNG QUAN VỀ VIÊM PHỔI 

 

Viêm phổi là tình trạng viêm ở phổi kèm theo đông đặc hoặc thâm nhiễm phổi 

kẽ, thường được phân loại nhiều nhất theo vi sinh vật gây bệnh. Các triệu chứng 

điển hình bao gồm sốt, ho, khó thở, và đau ngực. Vì mỗi loại viêm phổi cụ thể có 

thể do một nguyên nhân gây bệnh và cơ chế gây bệnh khác nhau gây ra nên mỗi 

nhóm phụ cũng có các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu, và triệu chứng đặc trưng. 

TÌNH TRẠNG - MÔ TẢ 

Viêm phổi cộng đồng 

Viêm phổi mắc phải từ cộng đồng (CAP) được định nghĩa là bệnh viêm phổi 

mắc phải ngoài bệnh viện hoặc các cơ sở y tế. Đặc biệt những bệnh nhân cao tuổi 

https://laodong.vn/
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/17
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thường không sốt và có thể lú lẫn và làm tình trạng bệnh nền nặng hơn. Nguyên 

nhân thường gặp nhất là Streptococcus pneumoniae (còn được gọi là 

pneumococcus), được nghĩ tới đầu tiên trong viêm phổi do vi khuẩn điển 

hình.Viêm phổi do Mycoplasma cũng là nguyên nhân chính và được nghĩ tới đầu 

tiên trong viêm phổi do vi khuẩn không điển hình. 

Viêm phổi bệnh viện 

Viêm phổi mắc phải bệnh viện (HAP) là nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp 

tính được định nghĩa mắc phải sau khi nhập viện ít nhất 48 tiếng và không ủ bệnh 

tại thời điểm nhập viện. Biểu hiện viêm phổi bệnh viện (HAP) hiện khác với viêm 

phổi do thở máy (VAP), được định nghĩa là viêm phổi xảy ra sau khi đặt nội khí 

quản hơn 48 tiếng. Viêm phổi liên quan đến chăm sóc sức khỏe (HCAP) không 

còn được xem là dạng biểu hiện lâm sàng trong hướng dẫn gần nhất dành cho HAP 

và VAP của Hiệp hội Bệnh Truyền Nhiễm và Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ. Hướng 

dẫn cũng khuyến cáo mỗi bệnh viện đưa ra kháng sinh đồ để hướng dẫn chọn lựa 

thuốc kháng sinh tại cơ sở. 

Viêm phổi do virút 

Các vi-rút có thể gây viêm phổi và biểu hiện như một viêm phổi không điển 

hình, và cũng là nguyên nhân hiếm gặp gây viêm phổi mắc phải trong bệnh viện ở 

người lớn có miễn dịch bình thường. Viêm phổi do vi-rút thường gặp ở trẻ em hơn 

ở người lớn. Căn nguyên vi-rút mắc phải ở cộng đồng thường gặp bao gồm vi-rút 

cúm, virus hợp bào đường hô hấp (RSV), và vi-rút á cúm. Vi-rút cúm có thể gây 

viêm phổi nặng và dễ bội nhiễm Staphylococcus aureus dẫn đến tỷ lệ tử vong cao ở 

người trẻ tuổi. Có thể gặp viêm phổi do cytomegalovirus (CMV) hoặc vi-rút 

varicella zoster (VZV) ở người bị suy giảm miễn dịch bao gồm những người 

nhiễm HIV và liên quan đến sự tái hoạt động của virus đã nhiễm từ trước. Những 

nguyên nhân ít gặp hơn gây viêm phổi do vi-rút bao gồm hantavirus, cúm gia cầm, 

và hội chứng hô hấp cấp nặng (SARS). 

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng 

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) là bệnh viêm phổi do coronavirus 

SARS (SARS-CoV) gây ra. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tiền sử du lịch gần đây, 

tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm virus, và làm việc trong phòng thí nghiệm với 

SARS-CoV. Bệnh nhân ban đầu xuất hiện các triệu chứng tiền triệu giống cúm. Ho 

(ban đầu là ho khan), khó thở, và tiêu chảy có thể biểu hiện trong tuần đầu tiên 

nhưng thường gặp hơn trong tuần thứ hai của bệnh. Trong các ca bệnh nặng, bệnh 

nhân tiến triển nhanh chóng thành suy hô hấp và mất bão hòa oxy, với khoảng 20% 

trường hợp cần chăm sóc tích cực. Lây truyền chủ yếu xảy ra trong tuần thứ hai 

của bệnh. 

Hội chứng hô hấp Trung Đông 

Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) là nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính 

do một loại vi-rút mới betacoronavirus Middle East respiratory syndrome 

coronavirus (MERS-CoV) gây ra. Cần nghĩ tới MERS khi có bệnh lý hô hấp nặng 

xảy ra trong 2 tuần sau khi sinh sống hoặc lui tới vùng Trung Đông hoặc các vùng 

bùng phát dịch, và/hoặc tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm bệnh. Phần lớn ca 

bệnh là do lây truyền từ người sang người với cao điểm các ca bệnh được khẳng 

https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/720
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/904
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định xảy ra trong các đợt bùng phát tại bệnh viện. Biểu hiện lâm sàng của nhiễm 

bệnh đa dạng từ không có triệu chứng hoặc triệu chứng hô hấp nhẹ đến viêm phổi 

nặng, tiến triển nhanh, hội chứng suy hô hấp cấp tính, sốc nhiễm khuẩn, hoặc suy 

đa tạng dẫn đến tử vong. Điều trị chủ yếu là điều trị hỗ trợ. 

Viêm phổi do vi khuẩn không điển hình 

Viêm phổi do vi khuẩn không điển hình gây ra bởi các vi khuẩn không điển 

hình không thể phát hiện được bằng nhuộm Gram và không thể nuôi cấy theo 

phương pháp tiêu chuẩn. Các căn nguyên thường gặp nhất là vi khuẩn 

Mycoplasma pneumoniae, vi khuẩn Chlamydophila pneumoniae (Chlamydia 

pneumoniae) và vi khuẩn Legionella pneumophila.[8] Viêm phổi do vi khuẩn 

không điển hình thường có đặc trưng là phức hợp các triệu chứng bao gồm đau 

đầu, sốt nhẹ, ho và tình trạng khó chịu. Các triệu chứng toàn thân thường nổi bật 

hơn so với các biểu hiện hô hấp. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, biểu hiện 

của viêm phổi mắc phải cộng đồng có thể ở thể nhẹ hơn, nhưng một số ca bệnh, 

đặc biệt là do vi-rút L pneumophila, có thể biểu hiện dưới dạng bệnh viêm phổi 

nặng, cần phải được chăm sóc tích cực. 

Nhiễm Mycoplasma 

Mycoplasma pneumoniae gây ra bệnh đường hô hấp trên và viêm phổi mắc 

phải ở cộng đồng. Xảy ra chủ yếu ở trẻ em và người trẻ tuổi và thường gặp ở các 

cộng đồng khép kín (ví dụ như các trường nội trú, các trường đại học và các căn cứ 

quân sự). 

Nhiễm chlamydia pneumoniae 

Chlamydia pneumoniae là một tác nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở 

người trên toàn thế giới và ở mọi lứa tuổi. Đây là nguyên nhân chính gây viêm 

phổi mắc phải từ cộng đồng. Viêm phổi do C pneumoniae khó phân biệt về mặt 

lâm sàng với bệnh viêm phổi do các vi khuẩn không điển hình khác, đặc biệt là 

Mycoplasma pneumoniae. 

Nhiễm vi khuẩn Legionella 

Viêm phổi do legionella, được biết đến là bệnh Legionnaire, xảy ra khi hít 

phải vi khuẩn (hoặc hút phải nhưng hiếm khi xảy ra) vào trong phổi. Biểu hiện bao 

gồm các triệu chứng hô hấp như ho (có thể ho khan) và khó thở, sốt, gai rét, và đau 

ngực. Các triệu chứng khác bao gồm đau đầu, buồn nôn, nôn, đau bụng, hoặc tiêu 

chảy. 

Viêm phổi do nhiễm Pneumocystis jirovecii 

Viêm phổi do nhiễm nấm Pneumocystis (PCP) là tình trạng nhiễm trùng phổi 

gây ra bởi nấm Pneumocystis jirovecii (trước đây gọi là Pneumocystis carinii). 

Loại nấm này thường gây ra bệnh cảnh lâm sàng ở những bệnh nhân bị suy giảm 

miễn dịch nghiêm trọng, ví dụ như bệnh nhân dương tính với HIV có số lượng tế 

bào CD4 <200 tế bào/microlit, bệnh nhân ghép tủy xương, bệnh nhân ghép tạng 

đặc, hoặc bệnh nhân đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch kéo dài. 

Nhiễm nấm coccidioidomycosis 

Nhiễm nấm coccidioides gây ra bởi loài nấm Coccidioides gây dịch và mắc 

phải do hít phải bào tử đốt lây truyền qua đường không khí trong vùng lưu hành 

dịch ở tây nam Hoa Kỳ, bắc Mexico, và một vài vùng ở Trung và Nam Mỹ. Nhiễm 

https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/18
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/1113#referencePop8
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/605
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/606
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/414
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/19
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/558
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nấm Coccidioides có thể không có triệu chứng hoặc có thể gây ra các hội chứng 

phổi cấp tính và mạn tính, và hiếm khi gây nhiễm ngoài phổi. 

Bệnh nấm aspergillosis 

Bệnh nấm aspergillus xâm lấn gây ra bởi một loại nấm sợi thuộc loài 

Aspergillus, được tìm thấy khắp nơi trong đất. Hít phải bào tử trong không khí 

(bào tử) gây nhiễm trùng. Phần lớn gây bệnh ở người suy giảm miễn dịch, rất hiếm 

khi gây bệnh ở người có hệ miễn dịch bình thường. Các biểu hiện lâm sàng không 

đặc hiệu và bao gồm sốt, ho, và đau kiểu màng phổi. Để chẩn đoán sớm, cần có chỉ 

số nghi ngờ cao. Tổn thương tại phổi, các xoang, não và da. Các u nấm 

(Aspergilloma) hình thành trong khoang phổi có sẵn. Thường là không có triệu 

chứng. 

Hít sặc cấp 

Hít sặc là hít phải dị vật vào đường thở phía sau dây thanh âm.[10] Có thể 

phân loại thành là tổn thương phổi do hít phải hoặc viêm phổi do hít phải. Tổn 

thương phổi do hít phải là tổn thương hóa học sau khi hít phải các chất trong dạ 

dày. 

Viêm phổi hít 

Viêm phổi hít là hậu quả của việc hít phải chất ở miệng-họng vào đường dẫn 

khí dưới dẫn đến tổn thương phổi và từ đó gây nhiễm khuẩn. Các yếu tố chẩn đoán 

chính bao gồm ho và khó thở. Các yếu tố nguy cơ mạnh bao gồm trạng thái tâm 

thần thay đổi (ví dụ như giảm ý thức có thể dẫn đến giảm phản xạ ho và suy giảm 

khả năng đóng nắp thanh môn), rối loạn chức năng nuốt (ví dụ như ở bệnh nhân 

đột quỵ), bệnh đường tiêu hóa trên, đặt nội khí quản hoặc mở khí quản, cho ăn qua 

sonde, tuổi cao, và tư thế nằm. 

Hội chứng hít phải ở trẻ sơ sinh 

Viêm phổi trẻ sơ sinh có thể do hít phải, thường là hít phải phân su. 

Viêm tiểu phế quản tăc nghẽn với viêm phổi tổ chức hóa 

Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn với viêm phổi tổ chức hóa (BOOP) được định 

nghĩa là các mô tạo hạt dạng polyp ở các tận cùng đường thở xâm lấn vào các ống 

phế nang và phế nang.Biểu hiện điển hình của viêm phế quản-viêm phổi tổ chức 

hóa (BOOP) vô căn là một người có biểu hiện bệnh giống cúm bao gồm sốt nhẹ, 

đau khớp, mệt mỏi, và ho nhẹ kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Khó thở tiến triển sau khi 

BOOP gây tổn thương càng nhiều phế nang. Nghe thấy ran nổ cuối thì hít vào ở cả 

hai bên. Các biểu hiện khác tùy thuộc vào thể bệnh. BOOP có thể xảy ra sau viêm 

phổi do nhiễm trùng. Các vi sinh vật bao gồm các vi-rút, vi khuẩn, vi khuẩn không 

điển hình, và ký sinh trùng. 

Viêm phổi tăng cảm 

Viêm phổi tăng nhạy cảm (HP), còn được gọi là viêm phế nang dị ứng ngoại 

sinh, là hậu quả của tình trạng viêm miễn dịch qua trung gian không phải IgE. HP 

do nhiều lần hít phải protein không phải của người, có thể là của thực vật tự nhiên 

hoặc có nguồn gốc từ động vật hoặc có thể do một chất hóa học liên hợp với 

protein trong đường thở của người, chẳng hạn như albumin. Tình trạng viêm của 

HP tự biểu hiện trong phế nang và tiểu phế quản tận. Biểu hiện lâm sàng của HP 

https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/528
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/1113#referencePop10
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/21
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/137
https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/647
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phụ thuộc vào nồng độ và tần suất phơi nhiễm. Hội chứng lâm sàng (HP cấp tính, 

bán cấp và mạn tính) biểu hiện khác nhau. 

Đánh giá thâm nhiễm phổi dai dẳng 

Thâm nhiễm phổi dai dẳng xảy ra khi một chất đặc hơn khí (ví dụ như mủ, 

phù nề, máu, surfactant, protein, hoặc tế bào) ở lại lâu trong nhu mô phổi. Viêm 

phổi không khỏi và khỏi chậm là các nhóm phân loại thường gặp nhất của thâm 

nhiễm phổi dai dẳng. Sự dai dẳng được cho là do khiếm khuyết trong cơ chế bảo 

vệ miễn dịch của cơ thể, sự xuất hiện của vi khuẩn bất thường hoặc đề kháng, hoặc 

bệnh giống viêm phổi. 

Đánh giá khó thở 

Khó thở, hay thở dốc hoặc thở hổn hển, là cảm giác chủ quan khó chịu khi 

thở. Nguyên nhân gây bệnh rất rộng, từ các tình trạng nhẹ, tự khỏi đến các bệnh lý 

đe dọa tính mạng. Các bệnh lý về tim mạch, phổi, và hệ thần kinh cơ là những 

nguyên nhân thường gặp nhất. Khó thở là yếu tố chẩn đoán quan trọng của viêm 

phổi. 

Đánh giá ho mạn tính 

Ho là triệu chứng thường gặp nhất khi bệnh nhân tới khám tại các cơ sở chăm 

sóc ban đầu. Ho sau nhiễm trùng là nguyên nhân thường gặp nhất của ho bán cấp 

(ho dai dẳng trong 3 đến 8 tuần). Một khi thời gian ho kéo dài quá 8 tuần, cần tiếp 

cận một cách có hệ thống để làm sáng tỏ nguyên nhân và điều trị tốt nhất. Các 

nguyên nhân gây ho mạn tính (ho dai dẳng > 8 tuần) thường gặp ở người lớn 

không hút thuốc với phim Xquang ngực bình thường và không sử dụng thuốc ức 

chế men chuyển bao gồm hội chứng ho đường thở trên, hen, bệnh trào ngược dạ 

dà-thực quản, và viêm phế quản tăng bạch cầu ái toan không phải hen. Cần xét 

nghiệm thêm về viêm phổi cho bệnh nhân bị ho mạn tính (thường có đờm), tiền sử 

sốt, khó chịu, và đau ngực, và thăm khám thấy gõ đục, giảm rì rào phế nang, và có 

ran. 

 

3. Thúy Quỳnh.Dấu hiệu nhận biết viêm phổi/ Thúy Quỳnh // 

https://vnexpress.net . – 2020 . – Ngày 16 tháng 01 

 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VIÊM PHỔI 

 

Triệu chứng điển hình của viêm phổi là ho, sốt, thở nhanh hay thở gắng sức, 

một số dấu hiệu khác như  đau tức ngực, mệt mỏi, chán ăn... 

Viêm phổi là viêm các phế nang trong phổi do một yếu tố gây bệnh nào đó 

gây nên, hay gặp nhất là vi khuẩn, virus hoặc vi nấm. Viêm phổi có thể ở một vùng 

hoặc một vài vùng (viêm phổi thùy hoặc "đa thùy") hoặc toàn bộ phổi. 

 

https://bestpractice.bmj.com/topics/vi-vn/69
https://vnexpress.net/
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Viêm phổi là bệnh nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong. 

 

Bác sĩ Vũ Đình Huy, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội 

cho biết có nhiều nguyên nhân gây viêm phổi, thường gặp nhất là nhiễm trùng do 

vi khuẩn, virus, nấm, hóa chất... Ví dụ khi nhiễm virus đường hô hấp trên, virus 

làm tổn thương niêm mạc đường dẫn khí hô hấp, làm cho vi khuẩn dễ xâm nhập và 

tấn công vào phổi. 

Thời điểm giao mùa là điều kiện lý tưởng cho các bệnh đường hô hấp phát 

triển, trong đó có viêm phổi. 

Khi tác nhân gây bệnh xâm nhập vào đường hô hấp, khả năng mắc viêm phổi 

phụ thuộc vào độc tính của tác nhân gây bệnh và sức đề kháng của cơ thể. Do đó 

những người có sức đề kháng kém, gồm người già,  thường sức khỏe suy giảm và 

mắc một số bệnh mạn tính. Trẻ em từ 1-3 tuổi, cơ thể chưa phát triển đầy đủ nên 

sức đề kháng cũng yếu. Người mắc các bệnh mạn tính như  đái tháo đường, bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính, di chứng tai biến mạch máu não phải nằm một chỗ, 

nhiễm HIV... 

Triệu chứng của viêm phổi trong giai đoạn đầu chỉ ho, sốt, là những triệu 

chứng của viêm đường hô hấp trên (viêm phế quản). Ở những người có sức đề 

kháng yếu (hoặc nhiễm vi khuẩn, virus có độc lực mạnh), thì bệnh sẽ tiến triển đến 

viêm phổi. Khi đó người bệnh thường ho nhiều hơn, sốt cao hơn, (có thể có cơn rét 

run trong cơn sốt), và  đau ngực. Nặng hơn nữa thì tổn thương viêm lan rộng, 

người bệnh có biểu hiện của suy hô hấp với các dấu hiệu thở nhanh, khó thở, tím 

môi.  

Những trường hợp có suy hô hấp thường diễn biến nặng, có thể gây ra các 

biến chứng như áp xe phổi, tràn mủ màng phổi... và thậm chí có thể tử vong. 

Khi có biểu hiện của viêm đường hô hấp là ho và sốt, nên đến cơ sở y tế khám 

bệnh, nhất là những người có sức đề kháng kém. Không nên tự ý dùng kháng sinh 

vì một số dạng viêm phổi do virus và kháng sinh không có tác dụng. 

Theo bác sĩ Huy, để phòng viêm phổi, cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể 

và tránh các tác nhân gây bệnh. Việc nâng cao sức đề kháng bao gồm ăn uống đủ 

chất, tập thể lực đều đặn, phòng tránh các bệnh mạn tính như đái tháo đường, bỏ 
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thuốc lá để tránh bị viêm phế quản mạn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nếu 

nhiễm HIV thì uống thuốc điều trị đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ... 

Với trẻ em và người già, ngoài việc ăn uống đủ chất, tập thể dục, nên giữ ấm 

cổ mùa lạnh, tránh ra ngoài trời khi không khí ô nhiễm, tránh khói bụi, khói thuốc 

lá, tiêm một số loại vắcxin theo hướng dẫn của y tế. Những người này cũng nên 

khám bệnh sớm khi có các triệu chứng ho, sốt để các bác sĩ chẩn đoán, điều trị sớm 

khi cần. 

Để tránh các tác nhân gây bệnh, nên tránh tiếp xúc với những người có biểu 

hiện viêm đường hô hấp, nhất là hiện nay đang cảnh giác với bệnh viêm phổi cấp 

tính nhiễm virus nCoV từ Vũ Hán, Trung Quốc. Đeo khẩu trang khi không khí ô 

nhiễm hoặc trong bệnh viện... 

Thúy Quỳnh 
 

4. Thu Trang .Viêm phổi: Căn bệnh ở mọi lứa tuổi, cần được xử lý trước khi 

quá muộn / Thu Trang  // https://suckhoedoisong.vn/ . – 2019 . – Ngày 29 tháng 10 

 

VIÊM PHỔI: CĂN BỆNH Ở MỌI LỨA TUỒI, CẦN ĐƯỢC XỬ LÝ 

TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN 

 

Mỗi năm có khoảng 8-15 triệu người mắc viêm phổi, chiếm 12% các bệnh 

lý về hô hấp. Bệnh có thể gặp ở mọi đối tượng, phổ biến nhất là trẻ nhỏ và người 

cao tuổi, những người có sức đề kháng yếu, tỷ lệ mắc thay đổi theo mùa, thường 

tăng cao trong những tháng mùa đông. 

 

 
Trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao mắc viêm phổi (Ảnh minh hoạ) 

 

Giật mình những số liệu thống kê về viêm phổi 
Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng nhu mô phổi bao gồm: Ống phế nang, túi 

phế nang và các tổ chức mô kẽ, tiểu phế quản tận. 

javascript:;
javascript:;
https://suckhoedoisong.vn/
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Theo thống kê, ở nước ta, cứ 100 người nhập viện do bệnh về đường hô hấp 

thì có khoảng 10 người được chẩn đoán là bị bệnh viêm phổi. Trong đó có hơn 

20.000 người mắc ung thư phổi do biến chứng của bệnh viêm phổi. Thống kê cũng 

cho thấy, mỗi năm có 17.000 người bệnh tử vong do viêm phổi và 56 người mắc 

viêm phổi mới mỗi ngày. Với tốc độ gia tăng như vậy, con số này sẽ lên tới 34.000 

người mỗi năm, dự tính tới năm 2020, mỗi ngày sẽ có 90 người gặp phải biến 

chứng ung thư phổi do viêm phổi gây ra. 

 
Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng nhu mô phổi (Ảnh minh hoạ) 

 

Nguyên nhân gây ra viêm phổi 
Có nhiều nguyên nhân gây ra viêm phổi nhưng gần đây các nhà khoa học cho 

biết nguyên nhân chính là do tình trạng tái cấu trúc niêm mạc đường thở. Cụ thể, 

viêm, nhiễm trùng kéo dài sẽ làm cho các tế bào niêm mạc phế quản, phổi dần trở 

nên tăng sinh, tái cấu trúc, khả năng co giãn đàn hồi của phế nang bị suy giảm, gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình trao đổi khí của cơ thể, khiến người bệnh 

gặp phải tình trạng ho, khó thở, mệt mỏi. 

Ngoài ra tái cấu trúc còn khiến niêm mạc đường thở tăng nhạy cảm với các 

tác nhân gây bệnh: Bụi bẩn, vi khuẩn, virus, phấn hoa,... Đây cũng chính là lý do 

khiến cho niêm mạc đường thở rất dễ bị viêm, gây tăng tiết đờm, nhầy. Đờm, nhầy 

đọng lại trong phế quản, phế nang sẽ càng kích thích niêm mạc phổi, phế quản gây 

ho. 

Không những thế, quá trình tái cấu trúc cũng là nguyên nhân khiến cho sức đề 

kháng của đường hô hấp suy giảm. Từ đó cơ thể rất dễ nhiễm vi khuẩn, virus, tăng 

nguy cơ tái phát bệnh. Một vòng xoắn bệnh lý luẩn quẩn cứ thể tiếp diễn, do vậy, 

nếu không điều trị dứt điểm nguyên nhân này, sẽ khiến cho tình trạng bệnh mãi 

không cải thiện. 
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Triệu chứng thường gặp của viêm phổi 
Một số triệu chứng viêm phổi thường gặp mà bạn có thể nhận biết như: Ho 

thường kèm theo cảm giác khan cổ họng/ xuất hiện đờm có màu vàng, xanh hoặc 

có máu; Khó thở, khò khè, tim đập loạn nhịp, đau ngực, đặc biệt trở nặng khi ho 

hoặc thở gấp; Sốt, cơ thể cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đổ mồ hôi lạnh và run rẩy; Ăn 

không cảm thấy ngon miệng. 

Các triệu chứng ít phổ biến hơn: Ho ra máu, nhức đầu, buồn nôn, đau cơ 

khớp, cảm thấy choáng, chóng mặt,... 

Biến chứng nguy hiểm của viêm phổi 
Viêm phổi nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng 

phức tạp, thậm chí gây tử vong như: 

- Nhiễm trùng máu: Các vi khuẩn từ phổi có thể vào đường máu và từ đó xâm 

nhập vào các cơ quan nội tạng khác. Đây là biến chứng viêm phổi rất khó xử lý 

cũng như có khả năng gây tử vong cao. 

- Áp xe phổi: Biến chứng này sẽ gây sưng và làm xuất hiện mủ ở phổi. Đồng 

thời nhu mô phổi cũng sẽ bị hoại tử và hình thành khoang chứa các mảnh vụn hoại 

tử hoặc dịch. 

- Suy thận: Các vi khuẩn có thể theo đường máu vào thận, từ đó khiến cơ 

quan này bị suy yếu và có khả năng ngừng hoạt động hoàn toàn. 

- Suy hô hấp: Đây là biến chứng phổ biến của viêm phổi. Tình trạng này có 

thể nặng dần theo thời gian. Nếu không chữa trị kịp thời, biến chứng này sẽ khiến 

người bệnh tử vong. 

- Tràn dịch màng phổi, viêm màng não và viêm màng phổi: Nếu xuất hiện các 

biến chứng này, người bệnh sẽ vô cùng khó chịu khi hít thở. Nếu chất dịch chứa 

virus, bệnh viêm màng não sẽ xảy ra, khiến não bị tổn thương vĩnh viễn hoặc tử 

vong. 

 

5. Thùy Linh.Viêm phế quản và viêm phổi: Cách phân biệt và nhận biết cụ thể 

/ Thùy Linh // https://thuocdantoc.vn . – 2019 . – Ngày 21 tháng 2 

 

VIÊM PHẾ QUẢN VÀ VIÊM PHỔI: CÁCH PHÂN BIỆT VÀ NHẬN 

BIẾT CỤ THỂ 

 

Bệnh viêm phế  quản và viêm phổi  thường bị nhầm lẫn vì chúng gây ra các 

triệu chứng tương tự nhau. Tình trạng ho kéo dài trong vài tuần hoặc lâu hơn nữa 

là dấu hiệu chung của cả hai bệnh. Tuy nhiên cũng có những điểm khác biệt mà 

bạn nên phân biệt rõ. Vì việc phân biệt sẽ giúp việc điều trị bệnh đạt hiệu quả cao 

hơn. 

 Khái niệm chung về bệnh viêm phế quản và viêm phổi 

Viêm phế quản hoặc viêm phổi cả hai đều có ảnh hưởng đến phổi với các 

triệu chứng tương tự nhau và rất khó để phân biệt. Tuy nhiên, chúng ảnh hưởng 

đến từng phần khác nhau trong phổi của bạn. Cụ thể: 

 Phân biệt viêm phế quản và viêm phổi để xác định phương pháp điều trị hữu 

hiệu 

https://thuocdantoc.vn/
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Viêm phế quản ảnh hưởng đến các ống phế quản mang không khí đến phổi 

của bạn. 

Viêm phổi ảnh hưởng đến túi khí được gọi là phế nang, nơi oxi đi vào máu 

của bạn. Tình trạng viêm phổi làm cho các túi khí chứa đầy chất lỏng hoặc mủ. 

Thông thường bệnh viêm phế quản có hai dạng: 

• Viêm phế quản cấp tính: căn bệnh nhiễm trùng do virus, đôi khi là vi khuẩn. 

• Viêm phế quản mãn tính: tình trạng viêm lâu dài trong phổi. 

Đôi khi viêm phế quản có thể biến chứng thành viêm phổi. Vì vậy, chúng ta 

nên tìm hiểu kĩ để thấy được sự tương đồng và khác biệt giữa hai căn bệnh này. 

Các triệu chứng của bệnh viêm phế quản và viêm phổi 

Triệu chứng của bệnh viêm phế quản và viêm phổi rất dễ bị nhầm lẫn, vì thế 

bạn cần lưu ý: 

Triệu chứng viêm phế quản 

Các triệu chứng của viêm phế quản còn phụ thuộc vào việc nó là ở giai đoạn 

cấp tính hay mạn tính. 

Thông thường các triệu chứng của viêm phế quản cấp tính rất giống các triệu 

chứng của nhiễm trùng đường hô hấp trên. Chẳng hạn như: mệt mỏi, viêm họng, sổ 

mũi, sốt, ớn lạnh, nhức mỏi, đau đầu nhẹ… 

 Nhận biết các dấu hiệu của bệnh viêm phế quản không hề dễ dàng 

Khi bị ho bạn sẽ có thể cảm nhận thấy đờm có màu xanh hoặc vàng. 

Các triệu chứng viêm phế quản cấp tính thường chỉ kéo dài trong vài ngày 

nhưng có trường hợp kéo dài trong vài tuần. 

Viêm phế quản mạn tính thì kéo dài ít nhất 3 tháng. Lúc đó bạn sẽ thấy những 

cơn ho có lúc giảm nhưng lại có lúc tái phát. 

Do viêm phế quản mạn tính là một phần của nhóm bệnh phổi tắc nghẽn nên 

cũng bao gồm các triệu chứng khác tương tự như bệnh hen suyễn, khí phế thũng 

mạn tính. Đó là: khó thở, hay khò khè, mệt mỏi và khó chịu ở ngực. 

Triệu chứng viêm phổi 

Viêm phổi cũng thường đi kèm với ho đôi khi còn tạo ra đờm màu vàng hoặc 

xanh lá cây. Ngoài ra còn kèm theo các triệu chứng khác như: mệt mỏi, sốt, ớn 

lạnh, đau ngực, buồn nôn, khó thở, môi tím tái… 

Thông thường các triệu chứng bệnh viêm phổi thường nặng hơn so với viêm 

phế quản. Nếu bạn hay bị sốt cao và ớn lạnh thì khả năng cao là bị viêm phổi. 

Nguyên nhân gây viêm phế quản và viêm phổi 

Viêm phế  quản cấp tính và viêm phổi đều do nhiễm trùng, còn viêm phế 

quản mạn tính là do kích thích ở phổi. 

Nguyên nhân gây viêm phế quản 

Viêm phế quản cấp tính thường do virus gây ra, chỉ có khoảng 10% là do vi 

khuẩn. Các tác nhân gây bệnh sẽ xâm nhập vào các ống phế quản của phổi và gây 

kích ứng. Đôi khi, cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường hô hấp khác dễ biến chứng 

thành viêm phế quản. 

Viêm phế quản mãn tính là do tiếp xúc thường xuyên với những tác nhân gây 

kích thích phổi. Chẳng hạn như thuốc lá, ô nhiễm môi trường, khói bụi… 

Nguyên nhân gây viêm phổi 
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Bệnh viêm phổi thường do sự tấn công của virus, vi khuẩn hoặc nấm. Việc hít 

phải các tác nhân gây hại cũng có thể gây ra viêm phổi. Lúc đó các tác nhân sẽ tấn 

công vào phế nang trong phổi. Tùy theo từng nguyên nhân viêm phổi mà có các 

loại viêm phổi tương ứng. Chẳng hạn như: 

 Phần lớn nguyên nhân viêm phổi là do dùng nhiều thuốc lá 

• Viêm phổi do vi khuẩn còn được gọi là vi khuẩn do phế cầu, viêm phổi 

Streptococcus vi khuẩn. 

• Viêm phổi do virus là do virus gây ra, chẳng hạn như virus cúm 

• Viêm phổi do nấm: chẳng hạn như nấm Pneumocystis jiroveci . 

Chẩn đoán viêm phế quản và viêm phổi 

Các bác sĩ có thể sử dụng các kĩ thuật tương tự để điều trị bệnh viêm phế quản 

và viêm phổi. Ban đầu, bác sĩ sẽ hỏi về triệu chứng của người bệnh, từ khi bắt đầu 

cho đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng. 

Bác sĩ cũng có thể dùng ống nghe để thấy được sự khác biệt trong hơi thở của 

bệnh nhân. Bằng kinh nghiệm cũng kiến thức chuyên môn bác sĩ cũng phần nào 

phân biệt được bệnh nhân bị viêm phế quản hay viêm phổi. 

 Cần đưa ra các xét nghiệm và kiểm tra để chẩn đoán viêm phế quản và viêm 

phổi 

Tùy thuộc vào các triệu chứng của bệnh nhân, bác sĩ có thể chỉ định một số 

xét nghiệm bổ sung, chẳng hạn như: 

• Phân tích đờm: lấy mẫu đờm của bệnh nhân, đem đi phân tích để tìm ra vi 

trùng gây bệnh cụ thể. 

• Chụp X-quang ngực: giúp xác định nơi nhiễm trùng trong phổi. Nhờ đó mà 

chẩn đoán được bệnh nhân đang bị viêm phế quản hay viêm phổi. 

• Xét nghiệm chức năng phổi: bác sĩ sẽ yêu cầu bệnh nhân thổi một luồng khí 

vào phế dung kế để đo lượng không khí trong phổi. Từ đó có thể kết luận được 

mức độ hoạt động của phổi. 

Điều trị viêm phế quản và viêm phổi 

Phương pháp điều trị cho cả viêm phế quản và viêm phổi đều phụ thuộc vào 

nguyên nhân cơ bản gây bệnh. Mà cụ thể là do vi khuẩn hay virus. 

Viêm phổi do vi khuẩn hay viêm phế quản cấp tính đều được điều trị bằng 

kháng sinh. Với các trường hợp do virus thì bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc kháng 

virus. Bên cạnh đó cũng sẽ yêu cầu người bệnh nghỉ ngơi và uống nhiều nước để 

giúp phục hồi nhanh hơn. 

 Việc điều trị viêm phế quản và viêm phổi phải được tiến hành càng sớm càng 

tốt 

Trường hợp viêm phế quản mãn tính, bác sĩ sẽ cho kê thuốc điều trị hô hấp 

hoặc dùng thuốc steroid hít vào phổi. Nhờ đó mà giảm viêm và làm sạch chất nhầy 

trong phổi. Với các trường hợp nặng hơn có thể sẽ cung cấp thêm oxi để giúp bệnh 

nhân thở dễ dàng hơn. Một điều cần nhớ trong suốt quá trình điều trị là phải tránh 

hút thuốc và tiếp xúc với các chất gây viêm phế quản. 

Bạn cũng nên chú ý một số vấn đề để rút ngắn thời gian điều trị như: 

• Tăng cường nghỉ ngơi 

• Uống nhiều nước để làm loãng chất nhầy trong phổi. 
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• Uống thuốc chống viêm không kê đơn để giảm sốt và làm dịu những cơn 

đau trong cơ thể. 

• Hỏi bác sĩ về loại thuốc trị ho không kê đơn nếu bạn cảm thấy ho nhiều vào 

ban đêm, gây khó ngủ. 

Khi nào cần đi khám bác sĩ? 

Nếu cảm thấy mình có các triệu chứng viêm phế quản hay viêm phổi thì hãy 

nhanh chóng tới gặp bác sĩ. Nếu nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn thì chỉ cần 

dùng thuốc kháng sinh trong thời gian ngắn là đã có thể điều trị khỏi bệnh. 

Bạn cần phải đến gặp bác sĩ ngay nếu có các triệu chứng: 

• Trong đờm có xuất hiện máu 

• Sốt kéo dài hơn một tuần 

• Khó thở 

• Đau ngực 

Viêm phế quản và viêm phổi có thể kiểm soát được nếu chúng ta tuân theo 

những chỉ định do bác sĩ đưa ra. Chính vì vậy khi có biểu hiện ban đầu hãy nhanh 

chóng tới bệnh viện để được thăm khám và đưa ra các hướng điều trị thật sự phù 

hợp. 

Thùy Linh 

 

6. Nguyễn Đình Xuyên.6 bệnh viêm phổi - phế quản thường gặp / Nguyễn 

Đình Xuyên // https://suckhoedoisong.vn . – 2019 . – Ngày 02 tháng 11 

 

6 BỆNH VIÊM PHỔI – PHẾ QUẢN THƯỜNG GẶP 

 

Khi thời tiết thay đổi thất thường, đang nắng ấm lại chuyển sang lạnh, ẩm 

ướt khiến nhiều người mắc viêm đường hô hấp, dẫn đến viêm phổi, viêm phế 

quản. Phòng bệnh đúng cách sẽ giúp hạn chế những biến chứng nguy hiểm có 

thể ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Những bệnh thường gặp 
Viêm khí - phế quản cấp tính: Là tình trạng viêm cấp tính niêm mạc cây phế 

quản. Viêm phế quản được tạo thành từ các ống nhỏ hơn (bao gồm phế quản thùy 

và tiểu phế quản tận), có chức năng dẫn khí. Khi các ống này bị nhiễm trùng, niêm 

mạc phế quản bị phù nề, sung huyết, bong các biểu mô phế quản, tạo nhiều đờm 

mủ bao phủ niêm mạc phế quản, khó thông khí dẫn đến khó thở. Người bệnh sốt 

nhẹ, đau nhức mình mẩy, ho khan hay khạc đờm trắng, đau rát vùng họng và ngực. 

Diễn tiến thường lành tính tự khỏi sau 5 - 7 ngày. Tuy nhiên, triệu chứng viêm phế 

quản có thể nặng nề, kéo dài hoặc xuất hiện trên cơ địa có sẵn các bệnh mạn tính. 

Hen phế quản: Là tình trạng viêm mạn tính ở đường thở, gây khó thở rít, ho, 

tức ngực từng đợt tái diễn, thường bị tắc nghẽn đường thở có thể tự hồi phục hoặc 

do điều trị. Quá trình viêm này hay kèm theo tăng tính phản ứng phế quản với 

nhiều tác nhân kích thích gây co thắt phế quản. Phấn hoa, hóa chất, bụi sinh vật, 

nấm, mốc, vi khuẩn, bụi vô cơ... là nguyên nhân đầu tiên khiến những người có cơ 

địa dị ứng, nhất là bệnh nhân hen tái phát hoặc phát bệnh. Bên cạnh đó, do độ ẩm 

https://suckhoedoisong.vn/
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không khí cao, khả năng đề kháng của cơ thể giảm... cũng khiến cho bệnh hen phế 

quản trong mùa đông xuân cao hơn hẳn so với các mùa khác. 

Giãn phế quản: Giãn phế quản là tình trạng giãn không hồi phục các phế quản 

nhỏ và trung bình kèm theo sự rối loạn cấu trúc các lớp phế quản, tăng tiết dịch 

phế quản và nhiễm khuẩn từng đợt. Bệnh có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải. Nam 

mắc bệnh nhiều hơn nữ với tỉ lệ so sánh 4 nam/1 nữ. 

 

 
Hình ảnh bệnh viêm phế quản 

 

Giãn phế quản có hai thể, đó là thể “khô” (ít gặp) và thể “ướt” (thường gặp). 

Giãn phế quản ướt là giãn phế quản xuất tiết, người bệnh có biểu hiện chủ yếu là 

ho khạc nhiều đờm, nguyên nhân thường do vi khuẩn. Lạnh là yếu tố kích thích 

phế quản xuất tiết niêm dịch, ứ đọng trong các phế quản giãn là môi trường thuận 

lợi cho nhiễm khuẩn phát triển. Bệnh có thể gây ra các biến chứng như viêm phổi 

thùy, áp-xe phổi, tràn dịch màng phổi, lao phổi, áp-xe não, ho ra máu... Sau nhiều 

năm tiến triển sẽ dẫn đến suy hô hấp mạn và tâm phế mạn, bệnh nhân có thể tử 

vong sau vài năm. 

Viêm phổi: Từ viêm đường hô hấp trên rất dễ dẫn tới viêm phổi. Đây là tình 

trạng viêm ở phổi thường do vi khuẩn, virut, nấm hoặc các tác nhân khác gây ra. 

Viêm phổi là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại đối với người cao tuổi, người có bệnh 

mạn tính hoặc bị suy giảm miễn dịch, nhưng cũng có thể xảy ra ở người trẻ khỏe. 

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em trên toàn thế giới. 

Dấu hiệu và triệu chứng của viêm phổi thường rất giống với cảm lạnh và cúm. 

Đau ngực là triệu chứng hay gặp nhất. Triệu chứng có thể khác nhau tuỳ theo 

nguyên nhân. Hiện nay, do tình trạng các vi khuẩn đã kháng với một hoặc nhiều 

kháng sinh nên việc điều trị bệnh viêm phổi gặp nhiều khó khăn. Do căn bệnh này 

nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao, nên nếu nghi ngờ viêm phổi phải nhanh chóng đến cơ 

sở y tế để được điều trị kịp thời. 
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Áp-xe phổi: Khi bị viêm phổi hay giãn phế quản bội nhiễm, nếu không được 

giải quyết tốt sẽ biến chứng thành áp-xe phổi. Căn bệnh này sẽ hủy hoại nhu mô 

phổi do nhiễm khuẩn S. pneumoniae. H. influenzae... ở trẻ em là do tụ cầu. Để 

phòng tránh biến chứng này, ngoài việc mặc ấm, giữ kín cổ, ra khỏi nhà nên đeo 

khẩu trang... thì nhà ở phải kín gió. 

Tràn dịch màng phổi: Do bệnh lao tăng mạnh sẽ kéo theo tỉ lệ tràn dịch màng 

phổi ở mùa đông xuân cao hơn nhiều so với các mùa khác. Khi bị tràn dịch màng 

phổi, bệnh nhân bắt buộc phải đến các cơ sở điều trị bệnh lao và bệnh phổi để chọc 

tháo, tránh tai biến ép tạng, suy hô hấp, dầy dính màng phổi, đóng vôi màng phổi 

sau này. 

Người bệnh nên làm gì? 
Khi có dấu hiệu bị viêm đường hô hấp trên hoặc viêm phổi, viêm phế quản 

người bệnh cần được khám bệnh một cách toàn diện để xác định nguyên nhân. Đối 

với người mắc viêm phổi, việc điều trị dùng thuốc rất khó khăn, nhất là viêm phổi 

do virut. Vì vậy, cần dùng thuốc gì, dùng trong bao lâu, liều lượng như thế nào cần 

đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ khám và kê đơn thuốc 

thích hợp. 

Ngoài ra, người bị bệnh trên 

không nên làm việc quá sức. 

Tránh để cơ thể nhiễm lạnh bất kể 

mùa nào trong năm. Không đột 

ngột ra nơi lộng gió và không tắm 

nước lạnh, nhất là khi người đang 

ra mồ hôi nhiều. 

Những hôm trời lạnh, ẩm 

ướt, gió nhiều, nên hạn chế tối đa 

đi ra khỏi nhà. Giữ không khí 

trong nhà thật sạch, thoáng. Tránh 

khói và các loại khí gây khó thở, 

tránh tiếp xúc với khói bếp than. 

Hàng ngày, cần uống đủ 

lượng nước cần thiết (1,5-2 lít), ăn thêm rau xanh trong các bữa ăn và tăng cường 

ăn trái cây hàng ngày. Cần vệ sinh họng, miệng hàng ngày như đánh răng, súc 

miệng cho sạch họng sau khi ăn, trước và sau khi ngủ dậy. 

Luyện tập, giữ cho thân thể khoẻ mạnh. Tập thở theo hướng dẫn của bác sĩ, đi 

bộ và tập thể dục đều đặn cũng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để đẩy lùi 

nguy cơ bệnh tái phát hoặc phát triển nặng hơn. 

BS. Nguyễn Đình Xuyên 
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7. Dấu hiệu của viêm phổi ở trẻ sơ sinh // https://www.cih.com.vn . – 2020 . –

Ngày 3 tháng 3 

 

DẤU HIỆU CỦA VIÊM PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH 

 

Bệnh viêm phổi là bệnh nguy hiểm ở trẻ, có thể gây tử vong nếu không phát 

hiện sớm và điều trị đúng cách. Điều đặc biệt là dấu hiệu viêm phổi ở trẻ sơ sinh 

mờ nhạt, đôi khi dễ nhầm lẫn với các bệnh về đường hô hấp khác dẫn đến trẻ đến 

bệnh viện điều trị khi bệnh đã trở nặng. Vì vậy nhận biết đúng về bệnh viêm phổi 

và phòng ngừa bệnh là điều cha mẹ cần lưu ý. 

Vì sao trẻ sơ sinh dễ bị viêm phổi? 

Theo thống kê trên thế giới có 1 triệu trẻ em chết vì viêm phổi. Viêm phổi 

biến chứng có thể suy hô hấp cần thở oxy. Trong trường hợp viêm phổi không 

được phát hiện sớm thì diễn biến phức tạp, kéo dài thời gian điều trị của trẻ và 

trường hợp nặng sẽ phải thở máy. 

Nguyên nhân gây viêm phổi ở trẻ sơ sinh thường do các loại vi khuẩn chiếm 

60% trường hợp. Nhiễm khuẩn phổi có thể xảy ra từ trước, trong hoặc sau khi đẻ, 

liên quan tới thời gian vỡ ối trước khi đẻ. Trẻ cũng có thể bị bệnh ngay trong khi 

đẻ do hít phải nước ối, phân su đã bị nhiễm khuẩn hoặc dịch tiết ở đường sinh dục 

của người mẹ. Ngoài ra, ở những trẻ đẻ non, trẻ thiếu cân do các phản xạ đường 

thực quản còn chưa hoàn thiện, vận động cơ chưa đều đặn nên thường xuyên bị 

trào ngược thực quản dạ dày. Khi trẻ bú mẹ thường hay bị nôn, trớ, nếu sữa bị hít 

nhầm vào khí quản, sẽ gây ra các triệu chứng như thở gấp, hụt hơi, tím tái mặt, 

lượng sữa hít vào càng nhiều càng có khả năng gây viêm phổi. Một số bệnh như 

viêm khoang miệng, viêm da, viêm dây rốn… đều có thể dẫn tới viêm phổi sơ sinh 

Phát hiện sớm và đưa trẻ đến bệnh viện là điều đầu tiên cha mẹ cần chú ý. 

Dấu hiệu của viêm phổi ở trẻ sơ sinh 

Theo bác sĩ khoa nhi, cha mẹ thường không phát hiện sớm các triệu chứng 

viêm phổi ở trẻ sơ sinh. Bệnh thường xuất hiện sớm, sau đẻ từ 12 giờ đến vài ngày, 

diễn tiến nhanh và nặng. Không giống viêm phổi ở trẻ lớn với những biểu hiện 

điển hình là sốt cao, ho nhiều, nghe lưng có thể thấy tiếng “rít”. Với trẻ sơ sinh do 

đường hô hấp chưa phát triển đầy đủ nên triệu chứng lâm sàng thường không rõ 

ràng dễ bị bỏ qua. 

Triệu chứng viêm phổi ở trẻ sơ sinh ban đầu thường có các dấu hiệu như: Bú 

kém hoặc bỏ bú; Sốt trên 37,5oC hoặc hạ thân nhiệt; Thở nhanh trên 60 lần trong 1 

phút hoặc khó thở. Khi có triệu chứng rõ ràng thì bệnh đã nặng: Trẻ sốt hoặc hạ 

thân nhiệt, li bì, đáp ứng kém với kích thích, bú kém hoặc bỏ bú, nôn nhiều, 

chướng bụng, khó thở, rút lõm lồng ngừng, tím tái... Do đó, cha mẹ hoặc người 

thân cần chú ý tình trạng của trẻ để phát hiện sớm các dấu hiệu ban đầu khi trẻ có 

biểu hiện sốt bỏ bú, thở nhanh... phải đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để được khám và 

điều trị kịp thời tránh biến chứng viêm phổi nặng.Dấu hiệu điển hình của viêm 

phổi là ho, sốt nhẹ và thở nhanh. 

Phòng bệnh viêm phổi ở trẻ sơ sinh như thế nào? 

https://www.cih.com.vn/
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Trong quá trình mang thai các thai phụ phải đi kiểm tra thai định kỳ để phát 

hiện và can thiệp kịp thời khi xảy ra những bất thường của thai nhi; Sinh con tại cơ 

sở y tế để đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Cần chăm sóc tốt cho bà mẹ 

và trẻ sau khi sinh. Cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoàn toàn, đúng cách để tăng sức đề 

kháng cho trẻ. Giữ vệ sinh cho trẻ, người chăm sóc phải rửa tay bằng xà phòng 

trước và sau khi chăm sóc trẻ để trẻ không bị lây nhiễm vi khuẩn. Dụng cụ để 

chăm sóc trẻ như cốc, thìa, chăn, áo, tã... phải sạch, khô, vô trùng, tránh không cho 

tiếp xúc với các nguồn lây bệnh... 

Ngoài ra không nên cho trẻ nằm ở nhiệt độ quá lạnh, tắm ở những nơi có gió 

lùa. Ngay khi trẻ có biểu hiện ho, sốt, nhịp thở nhanh... cần đưa trẻ đến khám tại 

các cơ sở, bệnh viện chuyên khoa nhi để được khám và điều trị đúng bệnh. Cha mẹ 

nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn, nhỏ mũi thường xuyên, tiêm chủng đầy đủ theo lịch 

hẹn của bác sĩ và đặc biệt không nên tự mua thuốc ở nhà thuốc tây để điều trị cho 

trẻ. 

 

8. Lan Nguyễn.Viêm phổi ở người cao tuổi và những điều cần lưu ý / Lan 

Nguyễn //  http://vietlifeclinic.com . – 2020 . – Ngày 21 tháng 01 

 

VIÊM PHỔI Ở NGƯỜI CAO TUỔI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý 

 

Một trong những bệnh thường gặp ở người cao tuổi (NCT) là bệnh viêm phổi, 

đây là một bệnh nghiêm trọng, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử 

vong nếu bệnh nhân không được điều trị đúng và kịp thời. 

Phổi là một bộ phận trong cơ thể với vai trò chính yếu là trao đổi các khí – 

đem oxy từ không khí vào tĩnh mạch phổi, và điôxít cacbon từ động mạch phổi ra 

ngoài. Ngoài ra, phổi cũng có một số khả năng thứ yếu khác, giúp chuyển hóa một 

vài chất sinh hóa, lọc một số độc tố trong máu. Phổi cũng là một nơi lưu trữ máu. 

Ở người, phổi gồm có hai buồng phổi nằm bên trong lồng ngực, được bao bọc 

bởi các xương sườn chung quanh, phía dưới có cơ hoành ngăn giữa phổi và các cơ 

quan trong bụng như gan,dạ dày, lá lách. Giữa hai buồng phổi là khí quản dẫn khí 

chính. Buồng phổi bên trái có 2 thùy, bên phải có 3 thùy. Mỗi buồng phổi có một 

phế quản chính, một động mạch và hai tĩnh mạch – những ống dẫn này chia như 

nhánh cây chi chít từ lớn ở giữa ngực (trung thất) đến cực nhỏ phía ngoài cùng của 

buồng phổi (phế quản tận cùng), kèm theo là các dây thần kinh và mạch bạch 

huyết. Những ống dẫn khí lớn hơn như khí quản và phế quản lớn được nhiều vành 

sụn giữ cho cứng và có ít cơ trơn. Bên trong các ống có lát màng tế bàotiêm mao 

và một lớp màng nhầy mỏng trên các tế bào này. Chất nhầy giữ bụi,hạt phấn và các 

chất bẩn khác. Qua chuyển động của tiêm mao, chất bẩn bám theo màng nhầy 

được đẩy lên và đưa vào thực quản nuốt xuống dạ dày theo nước miếng. 

 Khi nghi ngờ bị viêm phổi cần đi khám bệnh ngay 

Nguyên nhân 

Với NCT, mọi chức năng của cơ thể dần dần suy giảm, trong đó sức đề kháng 

càng ngày càng kém cho nên càng đễ trở thành đối tượng của các tác nhân gây 

bệnh, đặc biệt là đường hô hấp. Trong các bệnh đường hô hấp ở NCT, viêm phổi là 

http://vietlifeclinic.com/
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nguy hiểm nhất. Theo các chuyên gia, viêm phổi gây ra tử vong ở 25% lứa tuổi 

trên 65. Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, cứ 20 người lớn tuổi 

viêm phổi thì có 1 người tử vong. Viêm phổi kết hợp với cúm đứng thứ 8 trong 

danh sách nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở quốc gia này (thống kê năm 2010). 

Có nhiều thứ có thể gây viêm phổi nhưng thường gặp nhất là nhiễm trùng. 

Thời tiết chuyển mùa chính là điều kiện lý tưởng cho các bệnh đường hô hấp phát 

triển, trong đó có bệnh viêm phổi. Nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm phổi là 

nhiễm vi khuẩn, có thể sau một đợt nhiễm virút đường hô hấp trên, lúc này virút 

làm tổn thương niêm mạc đường dẫn khí hô hấp làm cho vi khuẩn dễ dàng xâm 

nhập và tấn công vào phổi. Bình thường ở đường hô hấp trên có rất nhiều vi khuẩn 

cư trú ở đó (phế cầu, H.influezae…) nhưng không gây bệnh (gọi là vi khuẩn ký 

sinh), khi gặp điều kiện thuận lợi, nhất là sức đề kháng của NCT bị suy giảm hoặc 

mắc bệnh cúm, các vi khuẩn này trở nên gây bệnh (gọi là gây bệnh cơ hội). Các 

chủng vi khuẩn Gram âm (trực khuẩn mủ xanh…) hoặc vi khuẩn tụ cầu vàng 

(S.aureus) hoặc vi khuẩn liên cầu, mặc dù ít gặp nhưng rất nguy hiểm, bởi chúng 

có thể gây viêm phổi nặng, khiến bệnh nhân bị suy hô hấp, dẫn tới phải thở máy, 

thậm chí tử vong. Bên cạnh đó, một số vi khuẩn như Chlamydia và Mycoplasma 

cũng có thể gâybệnh viêm phổi ở NCT. Nguy cơ viêm phổi sẽ tăng lên ở NCT bị 

tai biến nằm liệt giường, đi lại, vận động khó khăn (viêm phổi do ứ đọng các chất 

tiết kèm theo vi khuẩn) hoặc do tai biến gây sa sút trí tuệ giai đoạn cuối. NCT bị 

bệnh Parkinson hoặc bị các bệnh lý xương khớp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, 

người già yếu phải nằm một chỗ trong thời gian dài… nhất là khi họ phải ăn uống, 

hít thở trong tư thế nằm rất dễ mắc bệnh viêm phổi, thậm chí viêm phổi nặng 

Phế nang bình thường và viêm phổi 

Triệu chứng 

Viêm phổi ở NCT thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết hoặc rất dễ nhầm 

với các triệu chứng của bệnh khác. Nhiều người bệnh chỉ sốt nhẹ, ít ho (thậm chí 

không ho), không có đờm hoặc ít đờm nhưng lại thở nhanh, thở gấp hơn bình 

thường. Tuy nhiên, hầu hết NCT khi bị viêm phổi thường có sốt (có thể không sốt 

do sức kháng kém nên phản xạ rất yếu), ớn lạnh, ho kèm đờm màu đục, đau tức 

ngực nhất là khi hít sâu vào hoặc khi ho và khó thở. Tuy nhiên, đối với một số 

NCT quá yếu, triệu chứng bệnh đôi khi không điển hình chủ yếu là mệt mỏi, chán 

ăn, vì vậy người nhà khó phát hiện cho nên thường nhập viện muộn. 

Bíến chứng 

Bệnh có thể lan rộng ra hai hoặc nhiều thùy phổi làm cho người bệnh khó thở 

nhiều hơn, tím môi, mạch nhanh có thể gây suy hô hấp hoặc gây xẹp một thùy phổi 

bởi do đờm đặc quánh gây tắc phế quản. Hoặc có thể gây áp-xe phổi, tràn dịch, 

tràn mủ màng phổi, nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng có thể dẫn 

đến viêm màng ngoài tim rất nguy hiểm. 

Nguyên tắc điều trị 

Khi nghi ngờ bị viêm phổi cần đi khám bệnh ngay, tốt nhất là khám nội tổng 

hợp hoặc chuyên khoa hô hấp để được điều trị đúng, sớm tránh để xảy ra biến 

chứng. 

Lời khuyên của thầy thuốc 
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Để phòng bệnh viêm phổi và các biến chứng của bệnh, NCT cần chú ý giữ ấm 

cơ thể, tránh bị nhiễm lạnh đột ngột, đặc biệt là giữ ấm cổ, ngực và hai bàn chân. 

Cần giữ vệ sinh hoàn cảnh tốt (nơi ăn, ở, đồ dùng hàng ngày), khi ra đường nên 

đeo khẩu trang để tránh khói, bụi,… Hàng ngày cần vệ sinh họng, mũi, miệng bằng 

cách đánh răng sau khi ăn, trước và sau khi ngủ dậy. Nếu đeo hàm giả cần vệ sinh 

hàng tuần. NCT cần có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt lành mạnh, ăn nhiều rau 

xanh và hoa quả tươi. NCT không nên uống rượu, không hút thuốc lá, nghỉ ngơi và 

vận động cơ thể hàng ngày tùy theo điều kiện của từng người. 

Có nhiều thứ có thể gây viêm phổi nhưng thường gặp nhất là nhiễm trùng. 

Thời tiết chuyển mùa chính là điều kiện lý tưởng cho các bệnh đường hô hấp phát 

triển, trong đó có bệnh viêm phổi. Nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm phổi là 

nhiễm vi khuẩn, có thể sau một đợt nhiễm virút đường hô hấp trên, lúc này virút 

làm tổn thương niêm mạc đường dẫn khí hô hấp làm cho vi khuẩn dễ dàng xâm 

nhập và tấn công vào phổi. Bình thường ở đường hô hấp trên có rất nhiều vi khuẩn 

cư trú ở đó (phế cầu, H.influezae…) nhưng không gây bệnh (gọi là vi khuẩn ký 

sinh), khi gặp điều kiện thuận lợi, nhất là sức đề kháng của NCT bị suy giảm hoặc 

mắc bệnh cúm, các vi khuẩn này trở nên gây bệnh (gọi là gây bệnh cơ hội). Các 

chủng vi khuẩn Gram âm (trực khuẩn mủ xanh…) hoặc vi khuẩn tụ cầu vàng 

(S.aureus) hoặc vi khuẩn liên cầu, mặc dù ít gặp nhưng rất nguy hiểm, bởi chúng 

có thể gây viêm phổi nặng, khiến bệnh nhân bị suy hô hấp, dẫn tới phải thở máy, 

thậm chí tử vong. Bên cạnh đó, một số vi khuẩn như Chlamydia và Mycoplasma 

cũng có thể gâybệnh viêm phổi ở NCT. Nguy cơ viêm phổi sẽ tăng lên ở NCT bị 

tai biến nằm liệt giường, đi lại, vận động khó khăn (viêm phổi do ứ đọng các chất 

tiết kèm theo vi khuẩn) hoặc do tai biến gây sa sút trí tuệ giai đoạn cuối. NCT bị 

bệnh Parkinson hoặc bị các bệnh lý xương khớp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, 

người già yếu phải nằm một chỗ trong thời gian dài… nhất là khi họ phải ăn uống, 

hít thở trong tư thế nằm rất dễ mắc bệnh viêm phổi, thậm chí viêm phổi nặng 

Lan Nguyễn 

 

9. Nguyễn Thế Minh.Viêm phổi thuỳ / Nguyễn Thế Minh // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2018 . – Ngày 14 tháng 3 

 

VIÊM PHỔI THÙY 

 

Bệnh viêm phổi thùy (VPT) là một bệnh cảnh lâm sàng gây tổn thương tổ 

chức phổi như phế nang, mô liên kết kẽ và tiểu phế quản tận cùng. 

Bệnh viêm phổi thùy (VPT) là một bệnh cảnh lâm sàng gây tổn thương tổ 

chức phổi như phế nang, mô liên kết kẽ và tiểu phế quản tận cùng. Nguyên nhân 

do nhiều loại mầm bệnh như vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, hóa chất... gây 

nên. 

VPT thường xảy ra ở những người có cơ địa kém như người già, trẻ em suy 

dinh dưỡng, có các bệnh mạn tính, giảm miễn dịch, nghiện rượu, suy dưỡng hay 

các bệnh phổi có từ trước như viêm phế quản mạn, giãn phế quản, hen phế quản... 

Bệnh thường xuất hiện lúc thay đổi thời tiết, gặp nhiều vào mùa đông xuân là thời 

https://suckhoedoisong.vn/
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kỳ có tỉ lệ mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cao nhất. Viêm phổi do phế cầu có thể 

xảy ra thành “dịch” ở các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học... hoặc cũng có thể mắc 

bệnh lẻ tẻ trong các khu dân cư. 

Phế cầu xâm nhập vào phổi qua đường hô hấp là do hít phải các dịch tiết ở 

họng. Phế quản gây nhiễm khuẩn phù nề xuất tiết các phế nang và tổn thương lan 

rộng vào các phần phổi kế cận. 

Biểu hiện bệnh 

VPT  do phế cầu là bệnh thường gặp nhất. Trẻ em hay mắc bệnh. Một ca bệnh 

VPT  do phế cầu thường diễn biến qua các giai đoạn như sau: 

Ở giai đoạn khởi phát: Thường khó phát hiện vì các triệu chứng không điển 

hình. Bệnh thường xuất hiện đột ngột với các triệu chứng: sốt cao 39 - 400C, bệnh 

nhân rùng mình, rét run. Đôi khi có các hiểu hiện: Rối loạn tiêu hoá như nôn, đau 

bụng (thường là đau phía bên phải vùng thấp nên dễ nhầm với viêm ruột thừa). 

Bệnh nhân bị vật vã kích thích, có thể lên cơn co giật toàn thân nhất là ở trẻ nhỏ, 

nhưng chọc dò tuỷ sống nước não tuỷ bình thường về cả phương diện sinh hóa và 

tế bào. Các triệu chứng hô hấp chưa rõ, trẻ chỉ có dấu hiệu viêm long đường hô 

hấp trên như sốt, ho nhẹ và chảy nước mũi... 

Giai đoạn toàn phát: Sau 2 - 3 ngày, trẻ sốt cao 30 - 400C, khó ngủ, tình trạng 

kích thích vật vã khó chịu. Một số bệnh nhân có thể hốt hoảng, co giật toàn thân, 

mặt đỏ, khó thở, tím tái. Các triệu chứng hô hấp ngày càng rầm rộ. Trẻ ho nhiều, 

ho từng cơn, ho khan sau đó có thể có đờm. Trẻ có thể kêu đau ngực, nằm nghiêng 

về phía bên tổn thương, đầu gối co lên ngực. Có thể khó thở, nhịp thở nhanh, tím 

tái quanh môi, biểu hiện tình trạng kích thích, đôi khi lại mê sảng, li bì. Khám thấy 

hội chứng đông đặc, gõ đục nhẹ một vùng, rung thanh tăng khu trú, nghe có tiếng 

vang phế quản hoặc tiếng thổi ống. Có thể nghe ran ẩm to, nhỏ hạt. Triệu chứng 

cận lâm sàng: Chụp Xquang phổi thấy điển hình là mờ hình tam giác, đỉnh ở phía 

trong (phía rốn phổi), đáy ở phía ngoài (phía nách) hoặc là hình mờ đậm, đều có bờ 

rõ khu trú ở một phân thuỳ hay một thuỳ phổi. Trên phim chụp Xquang phổi có thể 

thấy những đám mờ hình thể khác nhau như hình chữ nhật, hình thang, băng dài 

hoặc hình ê - ke... Xét nghiệm máu thấy: Số lượng bạch cầu tăng cao, tỉ lệ đa nhân 

trung tính tăng cao 70 - 80%. Tuy nhiên nếu thấy bạch cầu giảm dưới 5000/mm3 là 

tiên lượng xấu. Nuôi cấy dịch tị hầu, hay dịch phế quản để xác định phế cầu khuẩn. 

Nếu được điều trị sớm bệnh tiến triển thuận lợi, nhiệt độ giảm dần, các triệu 

chứng cơ năng, thực thể giảm nhiều và khỏi bệnh nhanh trong khoảng 7 - 10 ngày. 

Nhưng trẻ còn mệt mỏi biếng ăn một vài ngày sau. 

Trái lại nếu không được điều trị kịp thời, sốt sẽ kéo dài 1 - 2 tuần, ho, khó thở, 

tím tái, mạch nhanh, huyết áp giảm, nhiệt độ cơ thể tăng cao rồi đột ngột hạ thấp, 

trẻ ra mồ hôi nhiều, đái nhiều. Sau một vài ngày bệnh thoái lui. Tiên lượng VPT ở 

trẻ em diễn biến tốt, tỉ lệ tử vong thấp. Tuy nhiên cũng có thể gây nên những biến 

chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. 

Cách phòng 

Bệnh viêm phổi là một trong những bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến 

nhất. Ngày nay nhờ vào nhiều loại kháng sinh mới, mạnh nên tỷ lệ biến chứng và 

tử vong giảm nhiều. Để phòng bệnh, giảm biến chứng phải nâng cao thể trạng, giữ 
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ấm trong mùa lạnh, không hút thuốc lá, phòng ngừa và điều trị sớm, tận gốc các 

nhiễm trùng ở đường hô hấp trên, các đợt cấp của bệnh phổi mạn tính, điều trị sớm 

và theo dõi sát giai đoạn sớm của nhiễm trùng đường hô hấp, tránh lây lan. Sử 

dụng vaccin phòng bệnh do virus gây nên, dùng thuốc chống virus. 

ThS. Nguyễn Thế Minh 

 

10.  Bùi Thị Hoa.Viêm phổi do tụ cầu nguy hiểm, vì sao? / Bùi Thị Hoa // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2010 . – Ngày 6 tháng 3 

 

VIÊM PHỔI DO TỤ CẦU NGUY HIỂM, VÌ SAO? 

 

Tụ cầu (Staphylococcus) là vi khuẩn gram dương, sản xuất nhiều độc tố 

và enzym ngoại bào, trong đó chủng tụ cầu vàng (S. aureus) tạo ra men 

coagulaza. 

Tụ cầu (Staphylococcus) là vi khuẩn gram dương, sản xuất nhiều độc tố và 

enzym ngoại bào, trong đó chủng tụ cầu vàng (S. aureus) tạo ra men coagulaza. Vi 

khuẩn có thể tạo vỏ polyscaccarid chống lại thực bào và dễ xâm nhập vào máu gây 

nhiễm khuẩn huyết. Dạng không có vỏ chủ yếu gây bệnh tại chỗ, nhưng khi vào 

máu theo đường tiêm truyền thì hay gây sốc nhiễm khuẩn.] 

Tụ cầu vàng có thể xâm nhập vào nhu mô phổi qua hai đường: hít vào đường 

hô hấp trên hoặc lây truyền qua đường máu. Thường sau bệnh cúm hoặc ở người 

suy giảm miễn dịch, tụ cầu theo dịch tiết đường hô hấp trên bị hít vào phổi. Trường 

hợp thứ hai tụ cầu theo đường máu đến gây viêm phổi. Bệnh hay xảy ra sau khi bị 

mụn nhọt ngoài da, viêm tắc tĩnh mạch, viêm màng trong tim... Viêm phổi do tụ 

cầu ít gặp nhưng là bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Vi khuẩn có thể tạo vỏ 

polyscaccarid chống lại thực bào. Khi có vỏ bọc, tụ cầu dễ xâm nhập vào máu gây 

nhiễm khuẩn huyết. Dạng không có vỏ chủ yếu gây bệnh tại chỗ, nhưng khi vào 

máu theo đường tiêm truyền thì hay gây sốc nhiễm khuẩn. 

Viêm phổi thường nhiều ổ, tâm ổ viêm là phế quản hoặc tiểu phế quản viêm 

hoại tử, xuất huyết. Ổ viêm thâm nhiễm bạch cầu hạt trung tính, phù nề, xuất 

huyết. Các ổ viêm này vỡ tạo ra các ổ áp-xe. Ở những ca nặng, thành phế nang 

thường bị phá huỷ. Không khí vào những phế nang bị phá huỷ nhưng không thoát 

ra được, tạo ra các túi khí thành mỏng (pneumatoceles), đây là đặc trưng của viêm 

phổi do tụ cầu. 

Người mắc bệnh có dấu hiệu gì?   
Viêm phổi tụ cầu thường liên quan đến bệnh cúm, sởi, hay gặp ở người mắc 

bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch. Bệnh xảy ra rất nhanh sau nhiễm tụ cầu đường 

hô hấp trên. Khi đã viêm phổi, triệu chứng của cúm, sởi thường nặng lên. Triệu 

chứng phổ biến là sốt cao, mạch nhanh, thở nhanh, ho, ít gặp ho ra máu.  Có thể 

gặp suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn,  nhiễm độc hệ thống, khó thở, hoại tử và hình 

thành ổ áp-xe. Hai biến chứng hay gặp nhất là tràn dịch màng phổi và mủ màng 

phổi. Các yếu tố nguy cơ mắc bệnh là: điều kiện sống kém, sử dụng kháng sinh 

bừa bãi, bệnh nhân nằm viện lâu ngày. Người ta cho rằng khi một người bị bệnh 

cúm thì virut cúm làm giảm sức đề kháng của cơ thể tạo điều kiện thuận lợi cho tụ 
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cầu xâm nhập vào đường hô hấp, đồng thời làm giảm chức năng lông chuyển trong 

việc làm sạch và dọn dẹp tụ cầu. 

Nhiễm tụ cầu lây lan qua đường máu đến phổi do sự nghẽn mạch bởi những ổ 

nhiễm khuẩn nội mạch. Thường gặp những trường hợp tắc nghẽn nhiễm khuẩn 

phổi là viêm màng trong tim bên phải nhất là ở các đối tượng hay tiêm chích, hoặc 

viêm tĩnh mạch huyết khối nhiễm khuẩn là biến chứng hay gặp nhất do việc đặt 

ống thông tĩnh mạch. Bệnh viêm phổi loại này thường được báo hiệu bởi cơn đau 

ngực kiểu viêm màng phổi cấp tính kèm khó thở.  

Xét nghiệm: nhuộm gram đờm thấy cầu khuẩn tụ tập từng đám, có khi nhìn 

thấy tụ cầu trong bạch cầu vì tụ cầu còn sống nhiều giờ sau khi bị thực bào. 

Bạch cầu máu ngoại vi tăng cao, chuyển trái. Thiếu máu hay gặp khi có 

nhiễm khuẩn máu. Chụp Xquang phổi thấy hình ảnh nhiều ổ viêm phổi dạng tròn, 

kích thước không đều,  ở hai bên phổi, không đối xứng. Khám thấy rì rào phế nang 

giảm và nhiều ổ ran nổ. 

Tụ cầu không những gây viêm phổi mà còn gây ra một số bệnh khác ở vùng 

tai mũi họng đó là: viêm họng,  thường chiếm đa số khi phân lập vi khuẩn từ bệnh 

phẩm của bệnh nhân, đặc biệt là ở trẻ em bị viêm họng dịch rỉ. Những trường hợp 

bệnh này thường xuất hiện cùng với nổi ban dạng tinh hồng nhiệt và hậu quả là gây 

nhiễm độc toàn thân khá nặng. Bệnh viêm khí quản do tụ cầu có thể chẩn đoán 

được ở trẻ em khi có dấu hiệu nhiễm độc toàn thân và nuôi cấy bệnh phẩm thấy tụ 

cầu dương tính nhưng lại có ít thâm nhiễm ở phổi. Tụ cầu còn là nguyên nhân nổi 

trội gây nên bệnh viêm xoang mạn tính, nhất là ở những người sau khi điều trị 

bằng các loại kháng sinh thiếu hoạt tính chống loại tụ cầu này. Tụ cầu vàng cũng là 

mầm bệnh chủ yếu gây viêm xoang bướm. 

Viêm phổi tụ cầu là một bệnh nặng, tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy công tác điều trị 

đòi hỏi phải hồi sức tích cực và dùng kháng sinh thích hợp. Tốt nhất là sử dụng 

thuốc theo kết quả kháng sinh đồ. Thời gian dùng kháng sinh thường kéo dài 4 

tuần.  Đối với những bệnh nhân bị dị ứng penixilin, có thể dùng thuốc thay thế là 

cephalosporin thế hệ thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba. Hoặc nếu tiền sử có quá mẫn thì 

nên dùng vancomyxin. Thuốc tiêm gentamyxin có thể dùng khi có nhiễm khuẩn 

huyết. Trường hợp nặng có thể dùng imipenem. 

ThS. Bùi Thị Hoa 

 

11. Vũ Đức Định.Viêm phổi do rượu / Vũ Đức Định // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2018 . – Ngày 16 tháng 12 

 

VIÊM PHỔI DO RƯỢU 

 

Khi đề cập đến tác hại của việc lạm dụng rượu, người ta thường nghĩ ngay 

đến những thương tổn ở hệ thần kinh và xơ gan do rượu. Nhưng ít ai nghĩ 

rằng, ở người nghiện rượu, viêm phổi lại là một nguy cơ gây tử vong hàng đầu 

với những diễn biến hết sức nặng nề và nhanh chóng. 
Từ lâu, việc lạm dụng rượu đã được cho là một yếu tố nguy cơ cao đối với 

viêm phổi. Các số liệu thống kê cho thấy, ở người nghiện rượu, khả năng bị viêm 

https://suckhoedoisong.vn/
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phổi cao hơn từ 3 - 4 lần so với người không nghiện rượu. Thêm vào đó, viêm phổi 

ở người nghiện rượu thường nặng hơn, diễn biến nhanh hơn, tỷ lệ phải nhập viện 

cao hơn, thời gian điều trị dài hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn viêm phổi ở người 

không nghiện rượu tới trên 20%! Còn nếu như ở người nghiện rượu đã bị xơ gan 

cổ trướng giai đoạn cuối bị viêm phổi thì cơ hội sống chỉ còn vào khoảng 30% 

hoặc thậm chí thấp hơn. 

Ngoài những vi khuẩn gây viêm phổi ở người bình thường, người nghiện 

rượu còn có nguy cơ rất cao bị nhiễm các loại vi khuẩn như Klebsiella 

pneumoniae, Streptococcus pneumoniae và trực khuẩn lao (Mycobacteryum 

tuberculosis). Một nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ tử vong do viêm phổi ở người  

nghiện rượu có nguyên nhân do các vi khuẩn kể trên lên tới 83%. 

Tại sao người nghiện rượu lại dễ bị viêm phổi? 
Có một số nguyên nhân khiến cho người nghiện rượu dễ bị viêm phổi, đầu 

tiên là sự thay đổi về các chủng vi khuẩn sống ở vùng hầu họng. Ở người bình 

thường cũng có một số chủng vi khuẩn sinh sống tại vùng này và chúng rất ít có 

khả năng gây bệnh. Ở người nghiện rượu có sự gia tăng một số loại vi khuẩn gram 

âm như K.pneumoniae và đây là những loại vi khuẩn có độc tính cao dễ gây viêm 

phổi. Bên cạnh đó, người nghiện rượu khả năng ho khạc kém (do rượu cũng là một 

chất an thần gây ngủ) nên phổi bị ứ đọng đờm dãi nhiều. Thứ ba là sự trào ngược 

dịch vị từ dạ dày lên thực quản và vào phổi hay xảy ra ở người nghiện rượu. 

Những dịch này mang theo vi khuẩn từ ruột lên (do uống rượu thường xuyên nên 

pH của dịch vị đã giảm hoặc mất khả năng diệt vi khuẩn từ phía ruột trào lên) cộng 

với acid dịch vị vào đường hô hấp gây viêm phổi. Người ta cũng thấy nhu động 

của lớp niêm dịch đường hô hấp hoạt động rất kém và như vậy rất khó khăn trong 

việc đẩy các chất tiết cũng như vi khuẩn ra khỏi phế nang và các tiểu phế quản ra 

ngoài. Thêm nữa, khi vi khuẩn đã xâm nhập đến phổi thì hệ miễn dịch ở người 

nghiện rượu (bao gồm các đại thực bào, các tế bào bạch cầu...) lại hoạt động rất 

yếu trong việc ngăn chặn vi khuẩn nhân lên và gây bệnh và cuối cùng là tình trạng 

vệ sinh kém (như vệ sinh răng miệng...); hút thuốc lá kèm khi uống rượu; tình 

trạng suy dinh dưỡng; các bệnh toàn thân do rượu là những yếu tố phối hợp góp 

phần làm tăng khả năng viêm phổi ở người nghiện rượu. 

Biểu hiện của viêm phổi ở người nghiện rượu 
Các biểu hiện của viêm phổi ở người nghiện rượu về cơ bản cũng giống như 

viêm phổi ở người bình thường như sốt, ho (có đờm hoặc không), có cơn rét run, 

đau ngực, khó thở, đau đầu, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đau cơ, ý thức chậm. Khám 

lâm sàng có thể thấy nhịp thở nhanh, mạch nhanh. Khám phổi thấy rì rào phế nang 

giảm, tiếng cọ màng phổi, tiếng ran rít, ẩm, nổ, ngáy. Chụp Xquang lồng ngực thấy 

có tổn thương thành đám, ổ hoặc tổn thương cả thùy phổi. Tuy vậy, trong rất nhiều 

trường hợp, các triệu chứng của viêm phổi ở người nghiện rượu thường rất kín đáo 

do bệnh nhân thường xuyên say xỉn và hoạt động của hệ miễn dịch kém nên các 

biểu hiện như đau ngực, sốt... không xuất hiện rầm rộ. Người bệnh thường được 

nhập viện trong hai tình huống: một là suy hô hấp nặng, hai là tình trạng sốc (sốc 

giảm thể tích do mất dịch hoặc sốc nhiễm khuẩn). Bệnh nhân khó thở dữ dội, tím 

môi đầu chi, mạch nhanh nhỏ, da tái lạnh, huyết áp tụt. Chụp Xquang lồng ngực 
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thấy phổi trắng xóa một phần hoặc toàn bộ. Những trường hợp này thường tiến 

triển xấu nhanh và tử vong cho dù có được hồi sức tích cực. 

Thầy thuốc chữa trị thế nào? 
Trước một trường hợp viêm phổi ở người nghiện rượu, đương nhiên biện 

pháp chủ yếu là dùng kháng sinh. Nếu chưa có kết quả kháng sinh đồ, có thể sử 

dụng kháng sinh nhạy với các chủng vi khuẩn hay gây viêm phổi ở người nghiện 

rượu như đã mô tả ở trên. Các kháng sinh này bao gồm ceftazidime kết hợp với 

một aminoside hoặc quinolone dùng đường uống hoặc tiêm tùy theo tình trạng 

bệnh. Với những trường hợp nặng, thường phải điều trị tại các khoa hồi sức tích 

cực với các biện pháp hồi sức hô hấp, tuần hoàn, kháng sinh đường tĩnh mạch, 

cung cấp đủ dinh dưỡng, điều trị hội chứng cai rượu cũng như các tổn thương toàn 

thân do rượu gây ra. 

Không có một biện pháp nào đảm bảo cho người nghiện rượu không bị viêm 

phổi. Điều đó có nghĩa là biện pháp dự phòng tốt nhất là tránh lạm dụng rượu hoặc 

bỏ nếu đã bị nghiện rượu. Đối với người nghiện rượu chưa cai được, nên chú ý tới 

một số biện pháp như thường xuyên làm vệ sinh răng miệng cũng như toàn thân; 

bỏ thuốc; ăn uống đầy đủ, vận động nhiều... để làm giảm nguy cơ bị viêm phổi. 

Cũng nên chú ý đến một số dấu hiệu sớm của viêm phổi ở người nghiện rượu như 

đang uống rượu tự nhiên bỏ rượu, mệt mỏi, tức ngực, sốt ngây ngấy... để nhanh 

chóng đưa bệnh nhân đi khám và điều trị kịp thời. 

TS.BS. Vũ Đức Định 
 

12. Viêm phổi mắc phải cộng đồng // https://benhvienvanhanh.com . – 2019 . – 

Ngày 1 tháng 12 

 

VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG 

 

Triệu chứng và dấu hiệu của viêm phổi thay đổi theo thể nhẹ đến nặng và 

tùy thuộc vào nhiều yếu tố như mầm bệnh , tuổi và bệnh toàn thân. Ở thể nhẹ 

triệu chứng giống cảm cúm nhưng kéo dài lâu hơn. 
Viêm phổi mắc phải cộng đồng  là tình trạng nhiễm trùng của nhu mô phổi 

xảy ra ở ngoài bệnh viện, bao gồm viêm phế nang, ống và túi phế nang, tiểu phế 

quản tận hoặc viêm tổ chức kẽ của phổi. 

Tác nhân gây viêm phổi có thể là : vi khuẩn, virus, ký sinh trùng , nấm nhưng 

không phải do trực khuẩn lao.Nguyên nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng tùy 

thuộc từng vùng địa lý, nhưng Streptococcus pneumonia là nguyên nhân hay gặp 

nhất trên thế giới. 

Tỉ lệ mắc chung của viêm phổi mắc phải ở cộng đồng khoảng 5,16-6,11/1000 

người trong năm và tăng theo tuổi.Mùa hay gặp là mùa đông.Nam gặp nhiều hơn 

nữ.Ở Việt Nam , viêm phổi chiếm 12% bệnh phổi. 

Viêm phổi có mức độ từ nhẹ đến rất nặng và có thể nguy hiểm đến tính 

mạng.Mức độ nặng thường xảy ra ở trẻ nhỏ, người già trên 65 tuổi, người có bệnh 

nặng kèm theo hay người có suy giảm hệ miễn dịch.Tử vong do viêm phổi mắc 

https://benhvienvanhanh.com/
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phải cộng đồng hay gặp ở nhóm phải nhập viện điều trị;tỉ lệ tử vong chung lên tới 

28% mỗi năm. 

Những tác nhân gây viêm phổi có thể xâm nhập theo những đường sau: 

Đường hô hấp : - Hít phải vi khuẩn ở môi trường bên ngoài,trong không khí. 

- Hít phải vi khuẩn do ổ nhiễm khuẩn đường hô hấp trên. 

Đường máu : thường gặp sau nhiễm khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc do nhiễm 

khuẩn, viêm tĩnh mạch nhiễm khuẩn .v.v.. 

 Nhiễm khuẩn theo đường kế cận phổi. 

 Theo đường bạch huyết. 

Triệu chứng và dấu hiệu của viêm phổi thay đổi theo thể nhẹ đến nặng và tùy 

thuộc vào nhiều yếu tố như mầm bệnh , tuổi và bệnh toàn thân. Ở thể nhẹ triệu 

chứng giống cảm cúm nhưng kéo dài lâu hơn. 

Những triệu chứng thường gặp của viêm phổi là: 

-Ho, có thể ho khan hay ho có đàm. 

-Mệt mỏi. 

-Sốt, vã mồ hôi, run lạnh. 

-Đau ngực . 

-Khó thở. 

-Lú lẫn hay thay đổi tri giác có thể gặp ở người già trên 65 tuổi. 

-Rối loạn tiêu hóa như nôn ,ói hoặc tiêu chảy. 

Bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể bị viêm phổi,nhưng hai nhóm tuổi có nguy cơ 

cao nhất là: trẻ nhỏ dưới hai tuổi và người già trên 65 tưổi .Những yếu tố nguy cơ 

khác gồm :- Bệnh mãn tính: người măc bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn 

tính, bệnh tim, đái tháo đường… dễ bị viêm phổi.- Hút thuốc lá : hút thuốc làm suy 

giảm cơ chế bảo vệ của cơ thể đối với tác nhân gây ra viêm phổi.- Suy giảm hệ 

miễn dịch: người nhiễm HIV/AIDS, ghép tạng, đang điều trị hóa chất, điều trị 

corticosteroids kéo dài cũng dễ bị viêm phổi. 

Viêm phổi có thể gây ra nhiều biến chứng, thường xảy ra ở những nhóm có 

nguy cơ cao.Những biến chứng có thể gặp là: 

- Nhiễm trùng huyết: Vi khuẩn từ phổi có thể xâm nhập vào máu và gây 

nhiễm trùng ở nhiều cơ quan khác : viêm màng não, viêm màng ngoài tim, viêm 

nội tâm mạc, viêm khóp nhiễm khuẩn suy gan suy thận … 

- Khó thở do suy hô hấp : ở thể viêm phổi nặng, nếu người bệnh có sẵn bệnh 

phổi mãn tính trước đó, suy giảm chức năng hô hấp có thể xảy ra dẫn đến người 

bệnh phải nhập viện , thậm chí phải cần đến máy giúp thở.Tỷ lệ tử vong ở những 

bệnh nhân có biến chứng này cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. 

- Tràn dịch màng phổi và viêm mủ màng phổi. 

- Áp xe phổi 

Để chẩn đoán, sau khi hỏi kỹ bệnh sử và khám lâm sàng, bác sĩ có thể yêu cầu 

một số xét nghiệm cận lâm sàng như sau: 

- Xét nghiệm máu: giúp xác định có bị nhiễm trùng hay không, đồng cũng để 

tìm tác nhân gây nhiễm trùng. 

- Chụp X-Quang phổi: để chẩn đoán viêm phổi, vị trí và mức độ lan rộng của 

viêm phổi. 
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- Đo độ bão hòa oxy máu: đo nồng độ oxy trong máu, trong viêm phổi ,khả 

năng cung cấp oxy vào máu lưu thông có thể bị giảm. 

- Xét nghiệm đàm: để tìm tác nhân gây nhiễm trùng. 

Ngoài ra trong một số trường hợp, bác sĩ có thể yêu cầu thêm những kỷ thuật 

và xét nghiệm khác như CT ngực hoặc cấy dịch màng phổi.  

Khi có triệu chứng nghi viêm phổi, người bệnh cần đi khám để bác sĩ chẩn 

đoán xác định, phân loại mức độ nặng nhẹ để có hướng điều trị thích hợp. Việc 

điều trị viêm phổi có mục đích chữa khỏi nhiễm trùng và phòng ngừa biến 

chứng.Bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng thể nhẹ chỉ cần điều trị bằng thuốc tại 

nhà.Mặc dù hầu hết các triệu chứng thuyên giảm trong vòng vài ngày đến vài tuần 

nhưng triệu chứng mệt có thể kéo dài lâu hơn. 

Điều trị đặc hiệu tùy thuộc vào thể bệnh và mức độ trầm trọng của viêm phổi, 

tuổi và bệnh đồng mắc. 

KHI NÀO CẦN NHẬP VIỆN: 
Có nhiều thang điểm khác nhau để đánh giá mức độ nặng của viêm phổi, liên 

quan đến chỉ định nhập viện điều trị, dùng thuốc và tiên lượng bệnh nhân.Sau đây 

là 5 tiêu chuẩn CURB 65 được Hội Lồng Ngực Anh đưa ra , khá đơn giản và dễ áp 

dụng, thường được sử dụng trên lâm sàng: 

-C : (confusion) : thay đổi ý thức 

-U : ( u rê máu ) : u rê máu > 7 mmol/lít 

-R: ( respiratory rate) : nhịp thở = hoặc > 30 nhịp/phút. 

-B: ( blood pressure) : huyết áp tâm thu = hoặc < 90 mmHg hoặc huyết áp tâm 

trương = hoặc < 60 mmHg. 

-65 : tuổi : = hoặc > 65 tuổi. 

Nếu người bệnh không có hoặc chỉ có 1 tiêu chuẩn trên ( 0-1 điểm ) thì có thể 

điều trị ngoại trú.Nếu có 2-3 tiêu chuẩn (2-3 điểm) thì nên nhập viện ,điều trị và 

theo dõi nội trú.Nếu từ 4-5 điểm thì cần điều tri tại khoa hồi sức. 

Tiên lượng tử vong cũng tăng dần theo điểm chuẩn.Nhóm điều trị ngoại trú có 

tỷ lệ tử vong từ 0,7 % – 2,1 % ; nhóm nội trú : 9,2% - 14,5% ; nhóm điều trị tại 

khoa hồi sức : 40% - 57 %. 

PHÒNG NGỪA: 
-Tiêm ngừa phế cầu và cúm.Biện pháp này được khuyến cáo đối với những 

bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi mãn tính như hen suyễn, COPD, đái tháo 

đường,người già trên 65 tuổi.Thống kê cho thấy tiêm vaccine phòng phế cầu tránh 

được 60-70% viêm phổi mắc phải cộng đồng ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. 

-Không hút thuốc.Hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động được chứng minh là 

yêu tố nguy cơ của viêm phổi mắc phải cộng đồng. 

-Tập luyện và ăn uống hợp lý để tăng sức đề kháng. 

Tóm lại viêm phổi mắc phải cộng đồng khá phổ biến, Bệnh có nhiều mức độ 

từ nhẹ đến nặng và có nguy cơ dẫn đến tử vong nếu không phát hiện các triệu 

chứng nặng và xử trí tích cực kịp thời.Các biện pháp phòng ngừa có vai trò tích 

cực và hiệu qủa đối với bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng. 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

PHẦN II: BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH 
 

 

13. Nguyệt Nữ.Nguyên nhân viêm phổi và cách phòng tránh / Nguyệt Nữ // 

https://voh.com.vn . – 2019 . – Ngày 26 tháng 12 

 

NGUYÊN NHÂN VIÊM PHỔI VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH 

 

Tìm hiểu nguyên nhân viêm phổi do đâu sẽ giúp bạn chủ động tránh xa các 

tác nhân gây bệnh để phòng tránh hiệu quả. 

Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới. Bệnh có thể gặp ở mọi 

đối tượng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Người bệnh viêm phổi thường có 

các triệu chứng như ho, sốt, ớn lạnh, khó thở, đau đầu, chán ăn, nôn mửa,… 

Nguyên nhân gây viêm phổi 

Theo các chuyên gia y tế, bệnh viêm phổi thường do 3 nguyên nhân chính là: 

1.Viêm phổi do vi khuẩn 

Viêm phổi do vi khuẩn là nguyên nhân phổ biến nhất, chiếm 20 – 60% trường 

hợp mắc bệnh. Viêm phổi do vi khuẩn gây ra thường tự phát triển hoặc sau khi bị 

cảm lạnh hay cúm nghiêm trọng. 

Các loại vi khuẩn thường gây bệnh là Streptococcus pneumoniae, 

Hemophylus influenzae, Staphylococcus aureus, vi khuẩn Gram âm. 

 

 
Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus gây ra (Nguồn: Internet) 

 

2.Viêm phổi do virus 

Viêm phổi do virus thường chiếm từ 2 – 15% số ca mắc bệnh. Viêm phổi do 

virus có thể không nghiêm trọng và thường kéo dài trong một thời gian ngắn. Tuy 

nhiên, đối với virus cúm có thể khiến tình trạng viêm phổi trở nên nặng hơn, thậm 

https://voh.com.vn/
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chí là gây tử vong. Phụ nữ mang thai hoặc bệnh nhân bị bệnh tim hay phổi nên cẩn 

thận với căn bệnh này. 

Các loại virus gây viêm phổi là Influenza, Parainfluenza, virus hợp bào hô 

hấp, Adenovirus, virus sởi, Herpers,… 

3.Viêm phổi do Mycoplasma 

Viêm phổi do Mycoplasma có đặc điểm chung của cả virus và vi khuẩn, 

thường gây ra các trường hợp viêm phổi nhẹ. 

Theo đó, những yếu tố thuận lợi dưới đây sẽ dễ khiến bạn nhiễm vi khuẩn, 

virus gây viêm phổi: 

- Thời tiết lạnh, sau khi người bệnh bị cảm cúm, sởi,... 

- Tắc nghẽn đường hô hấp, hen suyễn hoặc bệnh xơ nang là một trong những 

nguyên nhân viêm phổi cần lưu ý. 

- Do nằm lâu, hôn mê và mắc bệnh tai biến mạch máu não. 

- Biến dạng lồng ngực: gù, vẹo cột sống. 

- Cơ thể suy yếu, bệnh nhân suy dinh dưỡng. 

- Hít phải các hóa chất độc hại từ môi trường sống, nơi làm việc,… 

- Thường xuyên hút thuốc. 

Như vậy, viêm phổi là tình trạng phổi bị nhiễm trùng do sự xâm nhập của các 

loại vi khuẩn, virus, nấm hay ký sinh trùng khác nhau. Xác định đúng nguyên nhân 

bị viêm phổi sẽ giúp bạn điều trị đúng tác nhân gây bệnh bằng các phương pháp 

thích hợp, từ đó bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh này. 

Viêm phổi có lây không? 

Viêm phổi là bệnh nhiễm khuẩn, do virus, vi khuẩn hoặc nấm gây nên. Vì thế 

bệnh viêm phổi có thể lây truyền từ bệnh nhân sang những người khỏe mạnh xung 

quanh. 

Bệnh nhân viêm phổi có thể phát tán mầm bệnh như virus, vi khuẩn, nấm... 

qua những hạt nước bọt nhỏ li ti bắn ra khi ho, hắt hơi hay nói chuyện... 

Phòng bệnh viêm phổi bằng cách nào? 

Để phòng bệnh viêm phổi, bạn cần tránh tiếp xúc với các môi trường có chứa 

vi khuẩn, virus gây hại. Để làm được điều này, bạn nên: 

 Luôn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, chọn nơi sống trong sạch, ít khói bụi. 

 Nhà ở phải thông thoáng, mùa lạnh phải được che kín các khe hở. 

 Giữ cơ thể ấm về màu đông, đặc biệt là giữ ấm cổ, ngực và 2 bàn tay. 

 Tránh nhiễm lạnh đột ngột, nhất là với người già và trẻ nhỏ. 

 Mùa đông không nên tắm nước lạnh, nơi tắm phải kín không có gió lùa. 

 Loại bỏ các yếu tố kích thích có hại như không uống nhiều bia rượu, không 

hút thuốc lá. 

 Duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối về chất để tăng cường hệ miễn dịch 

phòng chống bệnh tật. 

 Thường xuyên vệ sinh răng miệng. 

 



37 
 

 
Luôn che chắn miệng khi nói chuyện với người bệnh viêm phổi 

 

 Tích cực điều trị các bệnh viêm đường hô hấp như viêm họng, viêm phế 

quản, viêm xoang,… 

 Không tùy tiện sử dụng thuốc kháng sinh để ngăn ngừa tình trạng kháng 

thuốc. 

 Tập luyện thể dục thể thao đều độ để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. 

 Tránh các khu vực có không khí ô nhiễm và khói thuốc, đặc biệt nếu bạn 

đang có vấn đề về phổi. 

Trên đây là những thông tin về nguyên nhân gây viêm phổi, hy vọng sẽ giúp 

bạn nắm được một số kiến thức hữu ích để có thể phòng tránh tốt cho mình và 

người thân. 

Nguyệt Nữ  

 

14. Bùi Khắc Hậu.Phòng viêm phổi / Bùi Khắc Hậu // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2020 . – Ngày 20 tháng 01 

 

PHÒNG VIÊM PHỔI 

 

Một trong những bệnh thường gặp ở người cao tuổi (NCT) là bệnh viêm phổi, 

đây là một bệnh nghiêm trọng, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử 

vong nếu bệnh nhân không được điều trị đúng và kịp thời. 

Phổi là một bộ phận trong cơ thể với vai trò chính yếu là trao đổi các khí - 

đem oxy từ không khí vào tĩnh mạch phổi, và điôxít cacbon từ động mạch phổi ra 

ngoài. Ngoài ra, phổi cũng có một số khả năng thứ yếu khác, giúp chuyển hóa một 

vài chất sinh hóa, lọc một số độc tố trong máu. Phổi cũng là một nơi lưu trữ máu. 

https://suckhoedoisong.vn/
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Ở người, phổi gồm có hai buồng phổi nằm bên trong lồng ngực, được bao bọc 

bởi các xương sườn chung quanh, phía dưới có cơ hoành ngăn giữa phổi và các cơ 

quan trong bụng như gan,dạ dày, lá lách. Giữa hai buồng phổi là khí quản dẫn khí 

chính. Buồng phổi bên trái có 2 thùy, bên phải có 3 thùy. Mỗi buồng phổi có một 

phế quản chính, một động mạch và hai tĩnh mạch - những ống dẫn này chia như 

nhánh cây chi chít từ lớn ở giữa ngực (trung thất) đến cực nhỏ phía ngoài cùng của 

buồng phổi (phế quản tận cùng), kèm theo là các dây thần kinh và mạch bạch 

huyết. Những ống dẫn khí lớn hơn như khí quản và phế quản lớn được nhiều vành 

sụn giữ cho cứng và có ít cơ trơn. Bên trong các ống có lát màng tế bàotiêm mao 

và một lớp màng nhầy mỏng trên các tế bào này. Chất nhầy giữ bụi,hạt phấn và các 

chất bẩn khác. Qua chuyển động của tiêm mao, chất bẩn bám theo màng nhầy 

được đẩy lên và đưa vào thực quản nuốt xuống dạ dày theo nước miếng. 

 

 
Khi nghi ngờ bị viêm phổi cần đi khám bệnh ngay 

 

 

Viêm phổi là gì? 

Viêm phổi là viêm các phế nang trong phổi do một tổn thương nào đó gây 

nên, hay gặp nhất là nhiễm trùng bởi vi khuẩn, virút, vi nấm. Viêm phổi có thể ở 

một vùng hoặc ở một vài vùng (viêm phổi thùy hoặc “đa thùy”) hoặc toàn bộ phổi. 

Nguyên nhân 

Với NCT, mọi chức năng của cơ thể dần dần suy giảm, trong đó sức đề kháng 

càng ngày càng kém cho nên càng đễ trở thành đối tượng của các tác nhân gây 

bệnh, đặc biệt là đường hô hấp. Trong các bệnh đường hô hấp ở NCT, viêm phổi là 

nguy hiểm nhất. Theo các chuyên gia, viêm phổi gây ra tử vong ở 25% lứa tuổi 

trên 65. Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, cứ 20 người lớn tuổi 

viêm phổi thì có 1 người tử vong. Viêm phổi kết hợp với cúm đứng thứ 8 trong 

danh sách nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở quốc gia này (thống kê năm 2010). 
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Có nhiều thứ có thể gây viêm phổi nhưng thường gặp nhất là nhiễm trùng. 

Thời tiết chuyển mùa chính là điều kiện lý tưởng cho các bệnh đường hô hấp phát 

triển, trong đó có bệnh viêm phổi. Nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm phổi là 

nhiễm vi khuẩn, có thể sau một đợt nhiễm virút đường hô hấp trên, lúc này virút 

làm tổn thương niêm mạc đường dẫn khí hô hấp làm cho vi khuẩn dễ dàng xâm 

nhập và tấn công vào phổi. Bình thường ở đường hô hấp trên có rất nhiều vi khuẩn 

cư trú ở đó (phế cầu, H.influezae…) nhưng không gây bệnh (gọi là vi khuẩn ký 

sinh), khi gặp điều kiện thuận lợi, nhất là sức đề kháng của NCT bị suy giảm hoặc 

mắc bệnh cúm, các vi khuẩn này trở nên gây bệnh (gọi là gây bệnh cơ hội). Các 

chủng vi khuẩn Gram âm (trực khuẩn mủ xanh…) hoặc vi khuẩn tụ cầu vàng 

(S.aureus) hoặc vi khuẩn liên cầu, mặc dù ít gặp nhưng rất nguy hiểm, bởi chúng 

có thể gây viêm phổi nặng, khiến bệnh nhân bị suy hô hấp, dẫn tới phải thở máy, 

thậm chí tử vong. Bên cạnh đó, một số vi khuẩn như Chlamydia và Mycoplasma 

cũng có thể gâybệnh viêm phổi ở NCT. Nguy cơ viêm phổi sẽ tăng lên ở NCT bị 

tai biến nằm liệt giường, đi lại, vận động khó khăn (viêm phổi do ứ đọng các chất 

tiết kèm theo vi khuẩn) hoặc do tai biến gây sa sút trí tuệ giai đoạn cuối. NCT bị 

bệnh Parkinson hoặc bị các bệnh lý xương khớp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, 

người già yếu phải nằm một chỗ trong thời gian dài... nhất là khi họ phải ăn uống, 

hít thở trong tư thế nằm rất dễ mắc bệnh viêm phổi, thậm chí viêm phổi nặng 
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Triệu chứng 

Viêm phổi ở NCT thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết hoặc rất dễ nhầm 

với các triệu chứng của bệnh khác. Nhiều người bệnh chỉ sốt nhẹ, ít ho (thậm chí 

không ho), không có đờm hoặc ít đờm nhưng lại thở nhanh, thở gấp hơn bình 

thường. Tuy nhiên, hầu hết NCT khi bị viêm phổi thường có sốt (có thể không sốt 

do sức kháng kém nên phản xạ rất yếu), ớn lạnh, ho kèm đờm màu đục, đau tức 

ngực nhất là khi hít sâu vào hoặc khi ho và khó thở. Tuy nhiên, đối với một số 

NCT quá yếu, triệu chứng bệnh đôi khi không điển hình chủ yếu là mệt mỏi, chán 

ăn, vì vậy người nhà khó phát hiện cho nên thường nhập viện muộn. 

Bíến chứng 

Bệnh có thể lan rộng ra hai hoặc nhiều thùy phổi làm cho người bệnh khó thở 

nhiều hơn, tím môi, mạch nhanh có thể gây suy hô hấp hoặc gây xẹp một thùy phổi 

bởi do đờm đặc quánh gây tắc phế quản. Hoặc có thể gây áp-xe phổi, tràn dịch, 

tràn mủ màng phổi, nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng có thể dẫn 

đến viêm màng ngoài tim rất nguy hiểm. 

Nguyên tắc điều trị 

Khi nghi ngờ bị viêm phổi cần đi khám bệnh ngay, tốt nhất là khám nội tổng 

hợp hoặc chuyên khoa hô hấp để được điều trị đúng, sớm tránh để xảy ra biến 

chứng.  

Lời khuyên của thầy thuốc 

Để phòng bệnh viêm phổi và các biến chứng của bệnh, NCT cần chú ý giữ ấm 

cơ thể, tránh bị nhiễm lạnh đột ngột, đặc biệt là giữ ấm cổ, ngực và hai bàn chân. 

Cần giữ vệ sinh hoàn cảnh tốt (nơi ăn, ở, đồ dùng hàng ngày), khi ra đường nên 

đeo khẩu trang để tránh khói, bụi,… Hàng ngày cần vệ sinh họng, mũi, miệng bằng 

cách đánh răng sau khi ăn, trước và sau khi ngủ dậy. Nếu đeo hàm giả cần vệ sinh 

hàng tuần. NCT cần có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt lành mạnh, ăn nhiều rau 

xanh và hoa quả tươi. NCT không nên uống rượu, không hút thuốc lá, nghỉ ngơi và 

vận động cơ thể hàng ngày tùy theo điều kiện của từng người. 

PGS.TS. Bùi Khắc Hậu 

 

15. Nguyễn Quốc Khánh.Bệnh viêm phổi: các biến chứng và cách phòng 

tránh / Nguyễn Quốc Khánh // https://vietnamnet.vn . – 2019 . –Ngày 22 tháng 7 

 

BỆNH VIÊM PHỔI: CÁC BIẾN CHỨNG VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH 

 

Bệnh viêm phổi ngày càng trở nên phổ biến. Nếu không được điều trị kịp 

thời, bệnh sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe bệnh nhân. Vậy, làm 

thế nào để phòng tránh bệnh viêm phổi? 

 Các biến chứng của viêm phổi 

Một số sinh vật gây bệnh viêm phổi rất nguy hiểm mà áp đảo các cơ chế 

phòng thủ của cơ thể ngay cả ở những người khỏe mạnh. Nếu là những người lớn 

tuổi, hút thuốc lá hoặc bệnh nhân suy tim thì viêm phổi có thể là nguyên nhân đe 

dọa tính mạng. 

https://vietnamnet.vn/
http://vietnamnet.vn/viem-phoi-tag63811.html


41 
 

Viêm phổi có thể đe dọa tính mạng khi nhiều phế nang trong phổi bị viêm 

nhiễm gây cản trở khả năng thở. Trong một số trường hợp nhiễm trùng có thể xâm 

nhập vào máu. Sau đó có thể lan nhanh tới các cơ quan khác. 

Viêm phổi có thể làm cho dịch tích tụ giữa phổi - màng phổi, được gọi là tràn 

dịch màng phổi. 

 Viêm phổi cũng có thể tạo ra các khoang chứ mủ (áp xe) trong phổi là một 

biến chứng nguy hiểm. 

Viêm phổi có thể làm cho thở khó khăn và giảm oxy máu. Bất kỳ bệnh phổi 

cơ bản nào, nhưng đặc biệt là COPD, làm cho dễ bị ARDS. 

Phương pháp điều trị 

 Phương pháp điều trị viêm 

phổi khác nhau, tùy thuộc vào 

mức độ nghiêm trọng của các 

triệu chứng và loại viêm phổi. 

Viêm phổi do vi khuẩn gây 

ra được điều trị bằng kháng 

sinh. Hãy chắc chắn hoàn thành 

toàn bộ liều thuốc kháng sinh 

ngay cả khi cảm thấy sức khỏe 

ổn định. Ngừng uống thuốc quá 

sớm có thể gây bệnh phổi trở 

lại. Nó cũng giúp tạo ra các chủng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. 

Điều trị viêm phổi do vi rút được điều trị bằng thuốc kháng vi rút. Người 

bệnh cần nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Việc uống nhiều nước sẽ giữ cho cơ thể 

khỏi mất nước và giúp các chất nhầy lỏng ra trong phổi để cơ thể dễ dàng đẩy ra 

ngoài thông qua các cơn ho. 

Phòng chống viêm phổi 

Tiêm phòng cúm hàng năm để ngăn chặn khả năng viêm phổi do vi rút cúm. 

Cần rửa tay thường xuyên để giảm nguy cơ viêm phổi do vi trùng.  Các vi 

trùng này nhập vào cơ thể khi chạm vào mắt hoặc chà xát bên trong mũi. Sử dụng 

thuốc khử trùng tay có cồn có hiệu quả hơn xà phòng và nước trong việc tiêu diệt 

vi khuẩn gây bệnh. 

Thuốc lá là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp. Vì vậy, 

hãy dừng hút thuốc lá nếu không muốn bị mắc viêm phổi. 

Nghỉ ngơi thích hợp và chế độ ăn uống nhiều trái cây, rau và ngũ cốc cùng 

với tập thể dục vừa phải có thể giúp giữ cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ chống 

lại bệnh viêm phổi. 

Nguyễn Quốc Khánh 

 

 

 

 

 

http://vietnamnet.vn/phoi-tag177692.html
http://vietnamnet.vn/khang-khang-sinh-tag30476.html
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16. My Phạm. Cách phòng tránh viêm phổi cho trẻ sơ sinh hiệu quả / My 

Phạm // https://suckhoedoisong.vn . – 2019 . – Ngày 28 tháng 8 

 

CÁCH PHÒNG TRÁNH VIÊM PHỔI CHO TRẺ SƠ SINH HIỆU QUẢ 

 

Viêm phổi, viêm phế quản là một trong những bệnh lý thường dễ bắt gặp và 

hay bị tái phát lại nhất là ở trẻ nhỏ. Vậy đâu là cách phòng tránh viêm phổi cho trẻ 

sơ sinh hiệu quả nhất. Hãy cùng chúng tôi đi tìm những cách phòng tránh bệnh 

viêm phổi hiệu quả dưới đây nhé. 

Dấu hiệu và triệu chứng thường gặp của viêm phổi ở trẻ sơ sinh 

Các triệu chứng phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh khi viêm phổi là ho và ra chất 

nhầy ướt hoặc từ xuất đờm. 

Những triệu chứng có thể bao gồm: 

 Sốt nhẹ 

 Viêm họng 

 Xuất đờm 

 Thở khò khè 

 Khó thở 

 Thường hay quấy khóc 

 Bỏ bú 

 Nóng người 

Cách phòng tránh viêm phổi cho trẻ sơ sinh 

Như các mẹ cũng đã biết viêm phổi ở trẻ nhỏ có thể xảy ra quanh năm nhưng 

thời gian bị nhiều nhất và cũng hay gặp nhất chính là vào mùa đông xuân do thời 

tiết lạnh gây ra. Lúc này sức đề kháng của trẻ cũng bị giảm sút đi tạo điều kiện cho 

các loại virus, vi khuẩn cúm có cơ hôi xâm nhập mũi họng và đi xuống phổi gây ra 

bệnh viêm phổi. 

 
 

https://suckhoedoisong.vn/
https://www.linkedin.com/pulse/c%C3%A1ch-ph%C3%B2ng-tr%C3%A1nh-vi%C3%AAm-ph%E1%BB%95i-cho-tr%E1%BA%BB-s%C6%A1-sinh-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-my-ph%E1%BA%A1m/
https://www.linkedin.com/pulse/c%C3%A1ch-ph%C3%B2ng-tr%C3%A1nh-vi%C3%AAm-ph%E1%BB%95i-cho-tr%E1%BA%BB-s%C6%A1-sinh-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-my-ph%E1%BA%A1m/
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Do đó ngay lúc này tìm được cách phòng chống viêm phổi cho trẻ sơ sinh là 

điều cần thiết nhất. 

Những cách phòng tránh trẻ sơ sinh bị viêm phổi hiệu quả nhất 

 Để phòng tránh căn bệnh viêm phổi hoặc một số bệnh liên quan đến đường 

hô hấp khác. Trẻ sơ sinh cần phải được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên 

và kéo dài đến khi nào trẻ được 18 -24 tháng tuổi. Trẻ cần phải được chăm sóc và 

bổ sung đẩy đủ những chất dinh dưỡng thường xuyên, đặc biệt là những trẻ đang 

trong giai đoạn từ 6 tháng đến 2 tuổi. 

 Khi mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh cần phải rửa tay thường xuyên, rửa sạch bằng 

nguồn nước sạch và luôn giữ gìn vệ sinh môi trường để nhằm bảo đảm trẻ luôn có 

thể chống lại những mầm bệnh gây viêm phổi, tiêu chảy và cả những bệnh khác. 

Luôn khử sạch không khí ô nhiễm bên trong nhà, đặc biệt là từ khói trong các bếp 

lò không an toàn sẽ giúp giảm nguy cơ bị viêm phổi nặng ở trẻ sơ sinh. 

 Không nên đưa trẻ đến những nơi đông người, hoặc đi tối về muộn để ngăn 

chặn nguy cơ bị viêm phổi từ người sang người, hay vi khuẩn ban đêm lây tấn 

công trẻ. 

 Luôn nhắc nhở người thân trong gia đình không được hút thuốc. Nếu như có 

khách đến chơi hút thuốc, cần phải đảm bảo rằng họ hút thuốc bên ngoài nhà. Theo 

như nghiên cứu chỉ ra rằng, các bé sống với khói thuốc là thì sẽ bị bệnh thường 

xuyên hơn và sẽ có nhiều khả năng bị mắc bệnh viêm phổi hơn và nhiễm trùng 

đường hô hấp trên, hen suyễn và cả bệnh nhiễm trùng tai. 

 Sử dụng máy hút ẩm không khí mỗi khi độ ẩm tăng cao. Luôn vệ sinh nhà 

cửa thường xuyên, phòng ở luôn sạch sẽ, thoáng đãng, kín gió mỗi khi thời tiết trở 

lạnh. 

 Khi trẻ có những dấu hiệu về hô hấp không được tự ý mua thuốc và điều trị 

ngay tại nhà. Mà cần phải đưa trẻ đi khám tại những cơ sở y tế gần nhất, đây 

là cách phòng tránh viêm phổi cho trẻ sơ sinh an toàn mà không sợ bị tác dụng 

phụ từ thuốc. 

 Không nên đưa trẻ nhập viện khi đang trong tình trạng nặng như: khó thở, 

sốt cao, thở nhanh, suy hô hấp, phụ huynh phải thật chú ý theo dõi, đều phòng khi 

trẻ có những dấu hiểu bệnh chuyển biến nặng bằng cách đếm nhịp thở và phân biệt 

xem độ lõm ở lồng ngử của bé để đưa bé đến bệnh viện đúng lúc, kịp thời. 

 Cần thiết nên tiêm chủng vắc xin thì sẽ giúp cung cấp bảo khả năng, bảo vệ 

chống lại các bệnh nhiễm khuẩn gây ra bởi nhiều chủng phế cầu kháu nhau. Nếu 

có điều kiện thì nên tiêm phòng một số vacxin như vacxin HIB( giúp phòng tránh 

bệnh viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn H.influenzae type B gây nên), 

vacxin phòng bệnh viêm phổi do vi khuẩn phế cầu gây ra... 

Nếu như trong quá trình áp dụng cách phòng chống viêm phổi cho trẻ sơ sinh 

không được hiệu quả, mà trẻ vẫn có thể bị viêm phổi thì các mẹ nên áp dụng những 

cách chăm sóc cho trẻ sơ sinh khi bị viêm phổi dưới đây. 

Cách chăm sóc trẻ bị viêm phế quản phổi 

Trong thời gian này thì mẹ nên cho các bé ăn uống hoặc bú mớm như bình 

thường đến khi nào trẻ lành bệnh hẳn. Trước khi cho bé ăn hay cho bé bú sữa thì 

các mẹ cần làm vệ sinh thông mũi cho bé bằng dung dịch nước muối sinh lý. 
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Để giúp trẻ tránh tình trạng thiếu nước cần cho trẻ uống nước thường xuyên, 

đều đặn. Nhờ vậy sẽ giúp làm loãng đờm nhớt ở trẻ nhỏ. Khi trẻ mệt, buồn ngủ cần 

cho trẻ nghỉ ngơi trong môi trường yên tĩnh, ít ánh sáng nhưng thoáng đãng và 

sạch sẽ. 

Nên cho trẻ ăn ít đi và chia thành nhiều bữa, ăn những thức ăn loãng, mềm 

như vậy trẻ sẽ dễ ăn và dễ hấp thụ hơn. 

Luôn giữ ấm cho trẻ nhưng đừng giữ ấm bằng việc quấn hay mặc quần áo cho 

trẻ sơ sinh quá kỹ để tránh tình trạng trẻ bị ngạt và đổ ra mồ hôi nhiều sẽ sinh ra 

bệnh và nhất là bệnh viêm phổi hay bệnh về hô hấp khác. 

Khi bé ngủ cần kê gối cao đầu hơn một chút và cũng thường hay trở mình cho 

bé hay là bế cho bé dậy để tránh bị ứ máu ở phổi. Khi nào bé hồi phục thì có thể 

đưa bé đi dạo ngoài trời để sưởi nắng sớm hoặc chiều, cách này rất tốt cho trẻ mà 

hấp thụ được nhiều vitamin D giúp tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng. 

Ngoài ra các mẹ cũng nên chú ý việc trẻ bị viêm phổi nên cho ăn hoa quả để 

bổ sung nhiều dĩnh dưỡng và các loại vitamin, nhờ đó việc điều trị cũng nhanh 

khỏi hơn. 

Mỗi khi chăm sóc cho bé bị bệnh thì cần phải quan sát tình trạng bệnh của trẻ 

thường xuyên để tránh tình trạng nặng hơn. Với những cách phòng tránh viêm phổi 

cho trẻ sơ sinh bên trên mà không hiệu quả, bé vẫn bị viêm phổi rơi vào tình trạng 

nặng như: thở gấp, môi tím xanh, khó thở, hay bệnh đã lâu không thuyên giảm cần 

đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được các bác sĩ chẩn đoán, xét nghiệm và chăm sóc 

kịp thời. 

 

17. Ngô Văn Tuấn.Ngăn chặn viêm phổi ở trẻ / Ngô Văn Tuấn  // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2019 . – Ngày 19 tháng 12 

 

NGĂN CHẶN VIÊM PHỔI Ở TRẺ 

 

Viêm phổi là nguyên nhân mắc bệnh và tử vong hàng đầu ở trẻ em trên thế 

giới, nhất là tại các nước đang phát triển như nước ta. 

Viêm phổi là nguyên nhân mắc bệnh và tử vong hàng đầu ở trẻ em trên thế 

giới, nhất là tại các nước đang phát triển như nước ta. Bệnh có thể diễn tiến với 3 

mức độ từ nhẹ đến nặng và rất nặng. Nếu không được xử trí đúng và kịp thời có 

thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong. 

Căn bệnh hô hấp thường “tấn công” trẻ em 

Viêm phổi là bệnh lý viêm nhiễm của nhu mô phổi thường do virut, vi khuẩn 

gây ra. Viêm phổi xảy ra khi các tác nhân gây bệnh vượt qua hàng rào bảo vệ của 

cơ thể và xâm nhập vào đường hô hấp. Bệnh có thể lây truyền từ người này sang 

người khác. Đặc biệt viêm phổi do virut có thể gây thành dịch nguy hiểm và ở trẻ 

càng nhỏ, diễn biến bệnh càng nhanh và nặng. 

Các nguyên nhân gây viêm phổi hay gặp là: phế cầu, tụ cầu trực khuẩn mủ 

xanh... Các virut như virut cúm thông thường, virut Corona, virut cúm gia cầm 

cũng có thể gây viêm phổi nặng. 

https://suckhoedoisong.vn/
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Trẻ em bị suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, dị tật bẩm sinh về tim mạch 

(còn ống động mạch, Fallot 3, Fallot 4...), phổi (giảm sản phổi sinh non, sinh thiếu 

cân...) rất dễ mắc bệnh. 

Trẻ mắc bệnh viêm phổi hay có các triệu chứng sau: sốt, nhức đầu, ho khan 

hoặc ho có đàm, thở nhanh, đau ngực, mệt mỏi, gầy sút, nghe phổi có tiếng ran. 

Khi trẻ bị khó thở, cha mẹ có thể phát hiện bệnh viêm phổi ở trẻ bằng cách đếm 

nhịp thở của trẻ trong một phút bằng một đồng hồ có gắn kim giây. Trẻ thở nhanh 

khi: 

Trẻ dưới 2 tháng tuổi: nhịp thở trên 60 lần/phút. 

Trẻ từ 2 đến dưới 12 tháng: nhịp thở trên 50 lần/phút. 

Trẻ hơn 12 tháng: nhịp thở trên 40 lần/ phút. 

Nếu trẻ có thở nhanh theo lứa tuổi là trẻ bị viêm phổi. Viêm phổi nặng khi 

cha mẹ quan sát thấy 1/3 ngực dưới của trẻ bị lõm vào khi hít vào (bình thường 1/3 

ngực dưới đầy lên khi hít vào). Viêm phổi rất nặng khi trẻ có kèm thêm các dấu 

hiệu sau: nôn tất cả mọi thứ, không bú được hay bỏ bú, li bì khó đánh thức, co giật, 

tím tái. 

 

 
Viêm phổi ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời dễ dẫn đến suy hô hấp và 

tử vong. 

 

Xử trí thế nào? 

Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám và thông thường thầy thuốc sẽ cho thuốc kháng 

sinh trong 5-7 ngày. Nếu trẻ bị viêm phổi nặng, trẻ cần nhập viện để tiêm kháng 

sinh. Không được tự ý cho trẻ uống thuốc giảm ho, vì ho là phản xạ tốt để tống 

xuất chất đờm ra khỏi đường thở làm thông thoáng đường thở. 

Để giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh viêm phổi cũng như để tránh các di 

chứng nguy hại cho trẻ, phụ huynh nên dọn dẹp sạch sẽ nhà ở, giảm mật độ người 

trong gia đình chật chội, không nên cho trẻ hít phải khói thuốc lá, bụi bặm. Nếu 

trong nhà có máy lạnh thì nên điều chỉnh sao cho chênh lệch nhiệt độ trong nhà và 
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ngoài trời từ 5-7oC, để trẻ có thể thích ứng được. Đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch 

các vắc-xin như bạch hầu - ho gà - uốn ván, Hemophilus influenzae typ B (Hib), 

phế cầu, cúm... 

Dinh dưỡng cần thiết cho trẻ viêm phổi 

Khi trẻ bị viêm phổi, việc điều trị ngoài thuốc men ra cần phải cung cấp cho 

trẻ một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân đối và đầy đủ dưỡng chất giúp tăng sức đề 

kháng cho trẻ, chống lại tác nhân gây bệnh. 

Cha mẹ nên cho trẻ ăn nhiều thức ăn lỏng và uống nhiều nước để làm loãng 

đờm, dịu họng và giảm ho. Bổ sung một số thực phẩm tăng cường sức đề kháng 

như: cho vài tép tỏi đã giã nát vào thức ăn của trẻ, vì tỏi có chứa allicin là một 

kháng sinh mạnh hơn cả penicillin, giúp kìm khuẩn hoặc diệt khuẩn. Ngoài ra tỏi 

còn giúp tiêu đờm, giải độc, thông khiếu, thanh nhiệt rất tốt cho bệnh viêm phổi ở 

trẻ. Cho trẻ ăn nhiều cá biển như cá thu, các hồi, cá trích... vì chứa nhiều acid béo 

omega-3 có tác dụng chống viêm rất tốt và tốt cho phát triển não trẻ. Khi trẻ ho 

thường bị biếng ăn, vì vậy không nên kiêng khem các thức ăn có nguồn gốc hải sản 

như: tôm, cua, hàu, hến, thịt gà, bổ sung rau củ như cà chua, bông cải xanh, cà rốt, 

cam quýt... Nên cho trẻ uống bổ sung vitamin C và kẽm hằng ngày theo chỉ định 

của bác sĩ . Nếu trẻ còn bú thì nên giảm số lượng mỗi lần bú mà tăng số lần bú lên 

giúp trẻ dễ tiêu hóa và cung cấp đủ năng lượng. Khi trẻ đã ăn thức ăn đặc thì nên 

cho ăn uống như thường ngày với đủ bốn nhóm thức ăn: bột đường (cơm, cháo, 

bún, miến, khoai, mì, nui), đạm (thịt, cá, trứng, sữa), béo (dầu), vitamin, muối 

khoáng (rau củ quả). 

BS. Ngô Văn Tuấn 

 

18. An Quý.Bí quyết bảo vệ trẻ mùa lạnh để tránh viêm phổi / An Quý // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2019 . – Ngày 8 tháng 11 

 

BÍ QUYẾT BẢO VỆ TRẺ MÙA LẠNH ĐỂ TRÁNH VIÊM PHỔI 

 

Các bậc phụ huynh cần biết để bảo vệ sức khỏe của con trẻ, giảm nguy cơ 

nhập viện vì viêm phổi trước mùa lạnh. 

Hai nhóm bệnh chính 
Nhóm bệnh đầu tiên là nhiễm trùng hô hấp cấp tính, nhẹ thì viêm hô hấp trên, 

viêm phổi, viêm họng, viêm tai giữa….; nặng là các trường hợp viêm hô hấp dưới, 

đặc biệt ở trẻ em, phải lưu ý tới hai bệnh hàng đầu là bệnh viêm tiểu phế quản và 

viêm phổi. Hai bệnh này có thể khiến trẻ nhập viện điều trị, thậm chí tử vong do 

biến chứng viêm phổi nặng. 

Nhóm bệnh thứ hai là dị ứng đường hô hấp liên quan đến thời tiết lạnh như 

thế này là viêm mũi xoang dị ứng và hen suyễn. Nếu không được chăm sóc và 

phòng ngừa tốt, có khả năng trẻ mắc hen suyễn có thể bị lên cơn nặng khi trời trở 

lạnh. 

Giữ ấm trẻ đúng cách 
Đây là một biện pháp đơn giản nhưng bảo vệ sức khỏe cho trẻ rất hữu hiệu, 

đặc biệt ở trẻ nhỏ tuổi dưới 12 tháng tuổi, nhất là các cháu sơ sinh. Sau nữa là đối 

javascript:;
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tượng là các cháu có bệnh mạn tính như tim bẩm sinh, dị tật bẩm sinh, não, và cả 

người cao tuổi… 

 

 
Trẻ nhỏ là một trong những đối tượng nguy cơ dễ mắc viêm phổi trong mùa lạnh 

  

Giữ ấm phải hợp lý và đúng mức tùy theo mức độ lạnh của từng địa phương. 

Ví dụ, TP.HCM lạnh vừa phải như thế này, một cái áo ấm hay một cái áo khoác 

vừa phải là hợp lý. Nhưng ở các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, trẻ cần mặc cho thật sự 

đủ ấm như phải mang cả găng tay, tất, nón hoặc khăn quàng cổ…, đặc biệt tránh 

cho trẻ ra ngoài vào thời điểm lạnh nếu không thật sự cần thiết. Lưu ý, tránh sử 

dụng các phương tiện giữ ấm có thể gây hại cho trẻ như mặc quần áo quá dày. Trẻ 

càng ho, quần áo quá dày khiến trẻ thở ra khó khăn hơn, quan trọng hơn, các bậc 

phụ huynh không thể theo dõi và kiểm soát được nhịp thở của trẻ, khó nhận biết 

khi nào trẻ có thể chuyển biến nặng để kịp thời đưa trẻ đi viện.  

Đặc biệt, hàng năm, vào mùa này, đặc biệt ở vùng sâu hay vùng núi thường 

có thói quen sử dụng than hoặc than tổ ong để sưởi ấm và thường đưa đến những 

trường hợp thương tâm như bỏng hay thậm chí tử vong. 

Tắm trẻ vào mùa lạnh như thế nào? 
Giữ vệ sinh là điều cần thiết và cũng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết bên 

ngoài. Lạnh vừa phải, chúng ta có thể tắm cho trẻ vào thời điểm ấm nhất trong 

ngày. Khi tắm cho trẻ phải cố gắng đóng cửa tránh gió lùa. Không nên ngâm hết cả 

mình trẻ vào trong nước mà nên tắm từng phần. Tắm đến đâu lau khô người đến đó 

và sau đó cho trẻ mặc quần áo khô thoáng, tay dài đủ ấm. 

Ở các tỉnh phía Bắc, có khi 2 – 3 ngày mới tắm toàn diện cho trẻ. Còn không, 

các bậc phụ huynh nên sử dụng nước ấm để lau người cho trẻ. 

Tránh tiếp xúc với người bệnh 
Ngoài ra, nên tránh cho trẻ tiếp xúc gần gũi với một người đang mắc bệnh 

cảm ho, đặc biệt là các đối tượng nguy cơ như đã đề cập ở trên. Đơn cử, đối với 

bệnh viêm tiểu phế quản là một bệnh do virut gây ra. Loại virut này tấn công mọi 

người, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Nhưng với trẻ lớn trên 2 tuổi mà mắc phải virut 
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này có thể là cảm ho xoàng, vài ngày sẽ khỏi; còn ở trẻ nhỏ hơn, 90% bị viêm tiểu 

phế quản, tuổi càng nhỏ càng nặng nhất là em bé dưới 3 tháng tuổi. 

Cảm, ho, sổ mũi: Bệnh thời tiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
Trong thời gian qua, một vài ca sốt xuất huyết nhưng có triệu chứng ban đầu 

là cảm, ho, sổ mũi; nên thường bị lầm với bệnh thời tiết. Bệnh nhân rất đa dạng, 

nên bao giờ cũng phải cảnh giác. Trong nhi khoa, ngoài những triệu chứng căn 

bản, chúng ta cũng phải lưu tâm đến những dấu hiệu cảnh báo, có thể xuất hiện 

không chỉ trong những bệnh do nhiễm trùng hô hấp mà còn nhiều bệnh khác để 

đưa trẻ đến cơ sở y tế. 

  

 
Trẻ đang điều trị tại khoa Hô hấp BV Nhi Đồng 1 

  

Ví dụ, trẻ bị co giật có thể do viêm hô hấp nhưng cũng có thể do viêm não – 

màng não; hoặc trẻ ngủ li bì; hoặc trẻ bị nôn, không bú được… Trẻ sốt cao (39 – 

40oC) kéo dài liên tục trên 3 ngày cũng nhất thiết phải đi khám. 

Ăn uống 

Chế độ dinh dưỡng đảm bảo đủ chất, giúp tăng đề kháng cho trẻ chống lại 

mọi bệnh tật, chứ không chỉ riêng hô hấp. 

Tinh dầu, nên dùng ra sao? 

Tinh dầu cũng có một hiệu quả nhất định, đặc biệt hiện nay, đang trở thành 

một trào lưu. Trong y học cổ truyền, người ta có thể sử dụng tinh dầu bôi vào các 

huyệt đạo, trong phòng ngừa các bệnh hô hấp, chẳng hạn như huyệt dũng tuyền ở 

gan bàn chân. 

Nhưng cần lưu ý, da của trẻ nhỏ rất mỏng manh, nếu sử dụng các loại dầu, 

đặc biệt là tinh chất, có nguy cơ gây kích ứng da, nên cần tránh bôi trực tiếp các 

tinh dầu. Tại BV Nhi Đồng 1, các bác sĩ gặp không ít trường hợp trẻ bị phồng rộp, 

phỏng do cha mẹ sử dụng tinh dầu quá mức. Điều nguy hại nữa là, một số loại tinh 

dầu có thể thấm qua da em bé và gây ngộ độc. 



49 
 

Chủng ngừa 

Cần tiêm ngừa cúm, phế cầu sớm vì hiệu quả của chủng ngừa phải mất hơn ba 

tuần lễ, đặc biệt trẻ có bệnh mạn tính, người lớn tuổi, bệnh nhân hen suyễn, vì 

trong thời tiết lạnh, bệnh cúm và cả viêm phối có thể đến bất cứ lúc nào. 

An Quý 
 

19. Trần Văn Công. Làm thế nào để trẻ không tái phát viêm phổi / Trần Văn 

Công // https://suckhoedoisong.vn . – 2019 . – Ngày 7 tháng 5 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ KHÔNG TÁI PHÁT VIÊM PHỔI 

 

Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng nhu mô phổi, gây ra chứng ho, sốt và khó 

thở. Đây là một bệnh lý nặng, đặc biệt là ở trẻ em. Viêm phổi có thể gây ra bởi vi 

khuẩn, virut, nấm, ký sinh trùng. Các tác nhân gây viêm phổi thay đổi theo lứa 

tuổi, cụ thể như sau: Ở trẻ trên 5 tuổi viêm phổi thường gặp do vi khuẩn, trẻ dưới 5 

tuổi viêm phổi chủ yếu do virut. 

Viêm phổi là một bệnh nặng nên cần phải được điều trị sớm và kịp thời để 

tránh các biến chứng bất lợi cho trẻ. Việc điều trị phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ, 

mức độ nặng của bệnh và tác nhân gây viêm phổi là virut hay vi khuẩn. Đối với trẻ 

bệnh nặng hoặc tuổi nhỏ khi bị viêm phổi thì phải nhập viện điều trị. 

Nếu viêm phổi gây ra do vi khuẩn thì phải điều trị bằng kháng sinh. Kháng 

sinh là thuốc dùng để tiêu diệt vi khuẩn, nó có thể ở dạng viên, dạng gói hay dạng 

siro, tùy theo lứa tuổi và khả năng uống thuốc của trẻ mà bác sĩ sẽ chọn dạng bào 

chế thích hợp. Khi trẻ phải uống kháng sinh hãy đảm bảo rằng trẻ phải nạp đủ toàn 

bộ liều bác sĩ kê cho trẻ kể cả khi các triệu chứng đã thuyên giảm. Không được 

ngưng thuốc sớm hơn chỉ định của bác sĩ. Thông thường một liệu trình kháng sinh 

đường uống nếu thuận lợi kéo dài từ 7-10 ngày. Trong quá trình uống kháng sinh 

có thể trẻ sẽ gặp rắc rối với hệ tiêu hóa như bị tiêu chảy. Vì vậy, men vi sinh hay 

được các bác sĩ sử dụng. Về mặt nguyên tắc men vi sinh nên được uống cách xa 

kháng sinh khoảng 2 tiếng, tốt nhất là giữa hai cữ kháng sinh. 

Các thuốc như acetaminophen 

hoặc ibuprofen  có thể giúp trẻ 

bớt sốt và đau. Liều đúng của 

thuốc phụ thuộc vào cân nặng 

của trẻ, do vậy hãy hỏi bác sĩ 

cách dùng các thuốc này. 

Không  được cho trẻ dưới 18 

tuổi uống aspirin vì có thể dẫn 

tới tình trạng rất nặng gọi là hội 

chứng Reye, có thể gây tử 

vong. 

Ngoài việc tuân thủ điều 

trị theo phác đồ của bác sĩ, thì 

việc chăm sóc trẻ để nâng cao thể trạng là một biện pháp giúp trẻ mau bình phục 
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và có sức đề kháng tốt với bệnh. Việc chăm sóc trẻ tại nhà là hãy cố gắng giữ cho 

trẻ được thoải mái nhất có thể và chắc chắn rằng trẻ được nghỉ ngơi nhiều. Bạn nên 

khuyến khích trẻ uống nhiều nước. Nên cho trẻ từng lượng nhỏ nước uống chứ 

không cần quá nhiều cùng một lúc. Có thể cung cấp đủ nước cho cháu thông qua 

uống sữa, nước uống trực tiếp, xúp, nước trái cây... Theo dõi tình trạng đi tiểu của 

bé để xem cung cấp nước có đủ không. Nếu cháu tiểu ít, nước tiểu vàng có thể là 

do cung cấp thiếu nước. Cần vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý, tránh nằm phòng 

điều hòa với nhiệt độ quá thấp và không được sử dụng thuốc giảm ho một cách bừa 

bãi. Vệ sinh cá nhân cho con bạn bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng 

là một biện pháp phòng bệnh... Ngoài ra, bạn có thể phòng bệnh cho con bằng tiêm 

phòng, sử dụng loại vắc-xin nào phù hợp thì bạn hãy đi tư vấn tại trung tâm y tế dự 

phòng. 

BS. Trần Văn Công 
 

20. Bùi Khắc Hậu.Chú ý phòng viêm phổi mùa lạnh / Bùi Khắc Hậu // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2020 . –Ngày 6 tháng 01 

 

CHÚ Ý PHÒNG VIÊM PHỔI MÙA LẠNH 

 

Viêm phổi ở người cao tuổi (NCT) có thể xảy ra bất cứ mùa nào nhưng mùa 

lạnh, giá, rét, hanh khô, bệnh thường xảy ra nhiều hơn. 

Tại sao dễ mắc? 

Mùa lạnh, ẩm ướt, mưa, khô hanh là điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật 

gây bệnh dễ phát triển, trong đó có các vi sinh vật gây bệnh ở đường hô hấp. Trong 

khi đó, ở đường hô hấp trên có rất nhiều loại vi khuẩn thường xuyên ký sinh ở đó 

(phế cầu, não mô cầu, H. influenzae, tụ cầu, liên cầu, vi nấm…), khi sức đề kháng 

của cơ thể suy giảm vì một lý do nào đó (mắc bệnh nhiễm trùng nào đó, cảm lạnh, 

dinh dưỡng kém…), chúng sẽ phát triển và gây bệnh, đặc biệt đối với trẻ em bị còi 

xương, suy dinh dưỡng hoặc NCT, sức yếu, bị tai biến nằm lâu… Thêm vào đó, đa 

số NCT thường có mắc thêm một số bệnh mãn tính (thoái hóa khớp, tăng huyết áp, 

đái tháo đường, viêm phế quản mạn tính, hen suyễn, giãn phế quản, viêm họng mũi 

mạn tính…), các loại bệnh này về mùa lạnh thường tái phát hoặc nặng thêm, càng 

làm cho sức khỏe NCT suy giảm dễ mắc viêm phổi. Mùa lạnh, rét, NCT nếu mặc 

không đủ ấm, ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, tắm rửa bằng nước lạnh, phòng ngủ 

có gió lùa và thiếu chăn, đệm càng dễ mắc bệnh viêm phổi. Nếu NCT nghiện thuốc 

lá, thuốc lào hoặc sống ở vùng có nhiều khói bụi, vệ sinh môi trường kém vào mùa 

lạnh bệnh viêm phổi càng dễ xuất hiện. 

Triệu chứng 

NCT do sức đề kháng đã suy giảm, nhất là người mắc các bệnh mạn tính kèo 

dài, tai biến mạch máu não cho nên khi bị mắc bệnh nhiễm trùng, trong đó có bệnh 

viêm phổi, có một số đặc điểm cần lưu ý. Viêm phổi NCT có một số đặc điểm 

khác với viêm phổi ở người trẻ tuổi, trẻ em. Viêm phổi ở NCT ít khi có khởi phát 

đột ngột, rầm rộ, bệnh thường âm ỉ, không có biểu hiện rõ ràng, các triệu chứng 

không thật sự điển hình. Vì vậy, sốt thường không cao (khoảng 37,30 - 38,00C), 
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đặc biệt có những trường hợp NCT viêm phổi nhưng không sốt (suy dinh dưỡng, 

suy kiệt, nằm lâu…). Đa số các trường hợp là sốt, có kèm theo rét run (khoảng 

30%), đau tức ngực và ho. Người bệnh thấy lạnh, rét phải mặc thêm áo, đắp chăn, 

sợ gió lùa. Ho, lúc đầu ho khan, vài ngày sau ho có đờm màu xanh, vàng hoặc đục 

hoặc đôi khi có ít máu (do khi khạc đờm áp lực mạnh làm vỡ một số mao mạch ở 

họng gây chảy một ít máu). Tuy vậy, ho thường yếu, thỉnh thoảng mới ho, tiếng ho 

không mạnh và ho từng tiếng hoặc cơn ho ngắn. Kèm theo ho thường có cảm giác 

tức ngực hoặc đau ngực. Người bệnh thở gấp, nhanh kèm theo có tiếng khò khè và 

có thể khó thở. Khó thở có thể xảy ra ngay khi gắng sức, khi ho và có thể cả khi 

nghỉ ngơi. 

Để chẩn đoán viêm phổi ngoài các dấu hiệu lâm sàng, tiền sử của bệnh (có 

mắc các bệnh mạn tính gì hay không, nhất là các bệnh về đường hô hấp như: viêm 

họng mạn tính, hen suyễn, giãn phế quản, tâm phế mạn…), cần chụp X-quang 

phổi, trong trường hợp cần thiết có thể chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc tốt hơn là 

chụp cộng hưởng từ (MRI). Ngoài ra, nên xét nghiệm công thức máu, tốc độ máu 

lắng, xét nghiệm đờm, nhầy họng để xác định vi khuẩn, vi nấm và thực hiện kỹ 

thuật kháng sinh đồ nhằm giúp bác sĩ điều trị tham khảo trong việc lựa chọn kháng 

sinh thích hợp để điều trị. 

 
Lúc đầu ho khan, vài ngày sau ho có đờm màu xanh, vàng hoặc đục 

 

Nguyên tắc điều trị và phòng bệnh 

Do sức đề kháng của người cao tuổi đã suy giảm nên sự thể hiện của bệnh 

viêm phổi đôi khi không điển hình. Vì vậy, khi thấy mệt mỏi, tức ngực, sốt nhẹ, ho 

cần đi khám bệnh càng sớm càng tốt để được xác định bệnh, trên cơ sở đó sẽ được 

điều trị kịp thời. 

Về phòng bệnh, NCT cần tránh lạnh đột ngột cho nên hàng ngày việc tắm, rửa 

cần có nước ấm, tắm ở buồng kín gió, tắm xong cần lau khô người, đầu tóc, mặc 

quần áo ngay và không nên tắm lâu. Nếu NCT sức yếu không tự tắm được, hoặc 
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tinh thần không minh mẫn nên có sự hỗ trợ của người nhà, người giúp việc. Hàng 

ngày NCT cần vệ sinh sạch sẽ họng miệng bằng hình thức đánh răng, súc họng sau 

khi ăn, trước và sau khi ngủ dậy. NCT có hàm răng giả, cần vệ sinh hàng tuần hoặc 

vài ba ngày một lần. Vào mùa lạnh, mưa rét nên hạn chế đi ra đường, nếu công 

việc không thể trì hoãn, cần thiết mặc ấm, chân tay cần có tất, cổ quàng khăn ấm, 

đầu đội mũ ấm và đeo khẩu trang. Đồng thời nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý để 

tăng sức đề kháng và không nên hút thuốc. Nên vận động cơ thể hàng ngày bằng 

các động tác tập thể dục buổi sáng và tập hít thở đều (hít sâu, thở ra từ từ). 

PGS.TS. Bùi Khắc Hậu 
 

21. Vũ Đức Định.Coi chừng viêm phổi diễn biến nặng / Vũ Đức Định // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2018 . – Ngày 30 tháng 9 

 

COI CHỪNG VIÊM PHỔI DIỄN BIẾN NẶNG 

 

Viêm phổi là bệnh có thể gặp quanh năm nhưng vào thời điểm giao mùa cần 

hết sức cảnh giác, bởi giai đoạn này rất dễ bị viêm phổi và khi bị viêm thì bệnh có 

thể tiến triển nặng lên nhanh chóng, đặc biệt ở hai đối tượng người già và trẻ em. 

Viêm phổi là bệnh có thể gặp quanh năm nhưng vào thời điểm giao mùa cần 

hết sức cảnh giác, bởi giai đoạn này rất dễ bị viêm phổi và khi bị viêm thì bệnh có 

thể tiến triển nặng lên nhanh chóng, đặc biệt ở hai đối tượng người già và trẻ em. 

Ai dễ bị viêm phổi? 

Viêm phổi là những viêm nhiễm ở phổi do nhiều nguyên nhân khác nhau 

nhưng thường do vi khuẩn hoặc virut. Viêm phổi được đặc trưng bởi: Sốt, rét run, 

ho khạc đờm, đau kiểu viêm màng phổi và hình ảnh chụp Xquang phổi có ít nhất 

một ổ tổn thương. Các loại tổn thương thường gặp là viêm phổi thùy, phế quản phế 

viêm, tổn thương phổi kẽ và tổn thương lan tỏa kiểu lao kê. 

Các đối tượng dễ bị viêm phổi khi thời tiết thay đổi bao gồm trẻ dưới 2 tuổi 

(do hệ miễn dịch chưa đủ “khỏe’ để chống chọi với tác nhân gây bệnh) và người 

già trên 70 tuổi. Bên cạnh đó, các đối thượng nghiện rượu, hen phế quản, suy giảm 

miễn dịch, sa sút trí tuệ, co giật, suy tim, tai biến mạch máu não, hút thuốc lá, 

rượu, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), HIV, người bị các bệnh miễn dịch 

(như đa u tủy xương, hội chứng thận hư có lượng globulin máu thấp, cắt lách…), 

nghiện thuốc lá, đái tháo đường, bệnh máu ác tính, ung thư, bệnh thận giai đoạn 

cuối, dãn phế nang, trẻ bị bệnh tim phổi bẩm sinh… cũng là những đối tượng dễ 

mắc viêm phổi. 

 Các biểu hiện hay gặp nhất là sốt, ho (có đờm hoặc không), có cơn rét run, 

đau ngực, khó thở, đau đầu, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đau cơ, ý thức chậm (ở người 

già). Trẻ em thường bắt đầu bằng những triệu chứng viêm đường hô hấp trên như: 

Ngạt mũi, chảy nước mũi, bỏ ăn, quấy khóc sau đó khó thở, thở khò khè. Khám 

lâm sàng có thể thấy nhịp thở nhanh, mạch nhanh. Khám phổi thấy rì rào phế nang 

giảm, tiếng cọ màng phổi, tiếng ran rít, ẩm, nổ, ngáy. Ở người già hoặc ở người 

suy giảm miễn dịch, suy kiệt nặng, nghiện rượu, nghiện ma túy… Các triệu chứng 

thường không điển hình và khi có biểu hiện thì bệnh đã rất nặng. 
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Các dấu hiệu “nguy hiểm” 

Khi có biểu hiện viêm đường hô hấp (sốt; ngạt mũi, chảy nước mũi; ho…) 

cần chú ý theo dõi mức độ tiến triển của bệnh để dự phòng các trường hợp diễn 

biến thành viêm phổi có suy hô hấp tiến triển nhanh. Các triệu chứng cần chú ý 

bao gồm: Sốt cao liên tục có cơn rét run, ít đáp ứng với các biện pháp hạ nhiệt 

(chườm mát, uống thuốc hạ sốt) hoặc tụt nhiệt độ xuống dưới 36oC; chậm chạp, 

lười hoạt động ở những trẻ trước đó rất hiếu động; bỏ ăn; quấy khóc; các triệu 

chứng suy hô hấp (thở nhanh nông, phập phồng cánh mũi, tím môi, đầu chi, nói 

câu ngắn, vã mồ hôi, thở khò khè,…); nôn mửa nhiều, tụt huyết áp, mất nước 

nặng,… 

Khi có các dấu hiệu này, lập tức đưa ngay trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để khám 

và điều trị kịp thời. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp trẻ chỉ có biểu hiện viêm 

đường hô hấp trên nhưng sau đó chỉ 2 - 3 ngày, bệnh đã tiến triển rất nhanh với các 

triệu chứng của viêm phổi có khó thở rất nặng hoặc ở người già, sau sốt, ho một 

vài ngày đã phải nhập viện vì rối loạn ý thức do suy hô hấp nguy kịch. 

Dự phòng viêm phổi lúc giao mùa 

Dự phòng viêm phổi bằng một số biện pháp như: Giữ ấm cho người già, trẻ 

em vào khi thời tiết thay đổi từ nóng sang lạnh; Bỏ các thói quen có hại như hút 

thuốc lá, uống rượu; Điều trị tốt các bệnh mạn tính (tim mạch, hô hấp); Không 

dùng kháng sinh tùy tiện gây kháng thuốc; Tiêm vắc - xin phòng ngừa trong một 

số trường hợp như phòng nhiễm influenza, phế cầu….Việc đảm bảo dinh dưỡng 

đầy đủ cho người già và trẻ em cũng là yếu tố quan trọng góp phần giúp các đối 

tượng này giảm khả năng bị viêm nhiễm đường hô hấp trong đó có viêm phổi. 

Liệu pháp kháng sinh là phương thức điều trị cơ bản trong viêm phổi. Kháng 

sinh có thể dùng đường uống hoặc tiêm truyền tĩnh mạch tùy theo mức độ nặng 

của bệnh. Điều trị phối hợp bao gồm bù nước, điện giải, thăng bằng kiềm toan, 

đảm bảo dinh dưỡng, thở ôxy, thở máy nếu bệnh nhân có suy hô hấp nặng. 

TS, Bác sĩ Vũ Đức Định 

 

22. Các biện pháp phòng tránh viêm phổi bệnh viện 

// https://www.vinmec.com/  . – 2029 . – Ngày 16 tháng 9  

 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN 

 

Viêm phổi bệnh viện là loại nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế 

thường gặp tại khoa Hồi sức tích cực và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu 

trong số các loại nhiễm khuẩn bệnh viện. Vậy các biện pháp phòng tránh viêm 

phổi bệnh viện là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây. 
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1. Tìm hiểu chung về viêm phổi bệnh viện 

Viêm phổi do vi khuẩn kháng thuốc ngày càng gia tăng nhanh chóng gây khó 

khăn trong điều trị kháng sinh ban đầu, làm tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian 

nằm viện đồng thời tăng chi phí điều trị. 

Viêm phổi bệnh viện (VPBV) là viêm phổi xảy ra sau 48 giờ nhập viện mà 

trước đó không có tổn thương mới hay tiến triển trên X-quang ngực trước 48 giờ 

nhập viện. 

Tại Việt Nam, kết quả điều tra toàn quốc năm 2005 trên 19 bệnh viện cho 

thấy viêm phổi bệnh viện chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nhiễm khuẩn bệnh viện 

khác: 55,4% trong tổng số các nhiễm khuẩn bệnh viện. 

Viêm phổi bệnh viện (VPBV) là viêm phổi xảy ra sau 48 giờ nhập viện mà 

trước đó không có tổn thương mới 

2. Hướng dẫn phòng ngừa viêm phổi bệnh viện 

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

viêm phổi bệnh viện tổng hợp như cải tiến các biện pháp phòng ngừa viêm phổi 

bệnh viện tại khoa Hồi sức tích cực hằng ngày; tuyên truyền bằng tranh, bài viết 

phản hồi cho nhân viên y tế; nhắc nhở mọi người cùng thực hiện hằng ngày đã 

mang lại nhiều thành công. Một số bệnh viện đã giảm được tỷ lệ viêm phổi bệnh 

viện xuống còn 1/1000 ngày thở máy qua các biện pháp can thiệp. 

Thực hiện các biện pháp như làm giảm hít sặc của người bệnh, ngăn ngừa 

nhiễm khuẩn chéo từ tay nhân viên y tế, khử khuẩn và tiệt khuẩn đúng cách các 

dụng cụ hô hấp, công tác giáo dục cho nhân viên y tế và người bệnh cần được thực 

hiện nghiêm túc và đầy đủ tại các bệnh viện trong nước để dự phòng viêm phổi 

bệnh viện. 

2.1 Huấn luyện, đào tạo 

Nhân viên y tế và cả học sinh, sinh viên thực tập phải được đào tạo, cập nhật 

về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát viêm phổi bệnh viện. Người bệnh, khách 

thăm cần được hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa viêm phổi bệnh viện. 

2.2 Giám sát 
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Giám sát viêm phổi bệnh viện định kỳ hoặc khi có dịch viêm phổi bệnh viện 

trên những người bệnh có nguy cơ cao mắc bệnh này tại các đơn vị săn sóc đặc 

biệt, hồi sức tích cực để xác định các yếu tố như vi khuẩn gây bệnh và sự nhạy cảm 

đối với kháng sinh; công bố các số liệu về tỷ lệ nhiễm khuẩn ở người bệnh hồi sức 

tích cực hoặc người bệnh đang thở máy. 

Tỷ lệ viêm phổi bệnh viện nên tính theo số người bệnh bị viêm phổi bệnh 

viện trong 100 ngày hồi sức tích cực hoặc 1 ngày thở máy. Phản hồi kết quả cho 

lãnh đạo bệnh viện, hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và khoa nơi thực hiện giám 

sát. 

Giám sát mức độ tuân thủ của nhân viên y tế đối với hướng dẫn phòng ngừa 

viêm phổi bệnh viện dựa theo bảng kiểm đã xây dựng sẵn . 

Chỉ thực hiện việc giám sát thường quy nuôi cấy các bệnh phẩm, các dụng cụ, 

thiết bị dùng cho điều trị hô hấp, đánh giá chức năng phổi, gây mê khi có dịch. 

2.3 Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ hỗ trợ hô hấp 

 Tiệt khuẩn hoặc khử khuẩn mức độ cao với tất cả các dụng cụ, thiết bị tiếp 

xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với niêm mạc đường hô hấp dưới theo đúng hướng dẫn 

về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ đã được ban hành; 

 Thay toàn bộ dây thở oxy, mặt nạ, dây dẫn oxy khi dùng cho người bệnh 

khác; 

 Khử khuẩn thường quy bên ngoài máy thở bằng dung dịch khử khuẩn mức 

độ trung bình. Bảo dưỡng, khử khuẩn định kỳ máy thở theo đúng hướng dẫn của 

nhà sản xuất; 

 Tiệt khuẩn hoặc khử khuẩn mức độ cao bình làm ẩm oxy; 

 Khử khuẩn mức độ cao bóng giúp thở (ambu) sau khi sử dụng. 

Lưu ý khi tiệt khuẩn, khử khuẩn dụng cụ liên quan đến thở khí dung: 

 Giữa các lần phun khí dung trên cùng một người bệnh, các dụng cụ phải 

được khử khuẩn mức độ cao. Khi dùng cho người bệnh khác phải thay máy phun 

khí dung đã được vô khuẩn hoặc khử khuẩn ở mức độ cao. Chỉ dùng dịch vô khuẩn 

để phun khí dung. Khi rót dịch vào máy phun cũng phải theo nguyên tắc vô khuẩn. 

Nếu lọ thuốc dùng nhiều lần thì khi thao tác, rót dịch, lưu trữ phải theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất; 

 Tiệt khuẩn hoặc khử khuẩn mức độ cao các bộ phận ngậm vào miệng, ống 

dây, ống nối theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi dùng cho người bệnh khác. Bảo 

dưỡng định kỳ các bộ phận bên trong của máy đo chức năng hô hấp, máy đo nồng 

độ bão hòa oxy ngoại vi (pulse oximetry). 

Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ liên quan đến máy gây tê: 

 Bảo dưỡng, làm sạch, tiệt khuẩn hoặc khử khuẩn các thành phần của máy 

gây mê theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 

 Khử khuẩn hệ thống thở của máy gây mê bao gồm dây thở, buồng và chất 

hấp thu CO2, bóng thở (bellow) và đường ống, bộ phận làm ẩm, van hạn chế áp 

lực và các bộ phận phụ khác: mặt nạ, bóng dự trữ , bộ phận làm ẩm sau khi dùng 

cho người bệnh. 

2.4 Phòng ngừa lây nhiễm do nhân viên y tế 

Vệ sinh tay: 
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Tuân thủ theo 5 thời điểm vệ sinh tay của Tổ chức Y tế Thế giới, gồm: Sau 

khi tiếp xúc với niêm mạc, chất tiết đường hô hấp hoặc những vật dụng bị dính 

chất tiết đường hô hấp dù có mang găng hoặc không; trước và sau khi tiếp xúc với 

người bệnh có đặt nội khí quản hoặc mở khí quản; trước và sau khi tiếp xúc với bất 

kỳ dụng cụ hô hấp nào được dùng cho người bệnh. 

Mang găng tay: 

Mang găng tay khi tiếp xúc bằng tay với chất tiết đường hô hấp, hoặc những 

dụng cụ có dính chất tiết đường hô hấp. Mang găng tay vô khuẩn khi hút đờm qua 

nội khí quản hoặc đường mở khí quản. 

Thay găng và vệ sinh tay giữa các lần tiếp xúc với người bệnh, sau khi tiếp 

xúc với chất tiết đường hô hấp hoặc những dụng cụ có dính chất tiết đường hô hấp, 

sau khi dẫn lưu, đổ nước trong dây máy thở, bẫy nước. 

Các phương tiện phòng hộ khác: 

Mặc áo choàng khi dự đoán có thể bị dính chất tiết đường hô hấp của người 

bệnh, thay áo choàng ngay sau khi tiếp xúc và trước khi chăm sóc người bệnh 

khác. Mang khẩu trang, mạng che mặt, mắt kính bảo vệ khi dự đoán có khả năng bị 

văng bắn máu hoặc dịch tiết lên mắt mũi miệng. 

3. Chăm sóc người bệnh hôn mê, phòng ngừa viêm phổi do hít phải 

 Đặt người bệnh ở tư thế nằm nghiêng đầu cao (semirecumbent) 30 độ - 45 

độ nếu không có chống chỉ định; 

 Vệ sinh răng miệng bằng dung dịch sát khuẩn, tốt nhất dùng Chlohexidine 

0,12%. Nếu sử dụng bàn chải, chăm sóc răng miệng ngày 2 lần; nếu chỉ dùng gạc, 

chăm sóc răng miệng mỗi 2 - 4 giờ; 

 Dùng ống hút đờm vô khuẩn cho mỗi lần hút hoặc hệ thống hút đờm kín nếu 

có điều kiện. Tốt nhất mỗi ống hút chỉ đưa vào đường thở 1 lần hút. Dùng nước vô 

khuẩn để làm sạch chất tiết của ống hút đờm trong quá trình hút. Không nên bơm 

nước vào trước khi hút. Thay dây nối từ ống hút đến máy hút hàng ngày hoặc khi 

dùng cho một người bệnh khác. Thay bình hút mỗi 4 giờ và thay khi dùng cho 

người bệnh khác trừ khi dùng trong thời gian ngắn (người bệnh hậu phẫu); 

 Thường xuyên kiểm tra ống thông nuôi ăn xem có nằm đúng vị trí không, 

đánh giá nhu động ruột bằng cách nghe, kiểm tra thể tích ứ đọng của dạ dày để 

điều chỉnh thể tích và tốc độ nuôi ăn tránh hiện tượng trào ngược, ngưng cho ăn 

khi dạ dày đã căng hoặc không có nhu động ruột. 

 

23. Thùy Linh.Phòng chống các bệnh đường hô hấp thường gặp / Thùy Linh 

// http://soyte.namdinh.gov.vn. – 2019 . – Ngày 15 tháng 10 

 

PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH HÔ HẤP THƯỜNG GẶP 
 

 Vào thời điểm chuyển mùa, nhiều người dễ bị mắc các bệnh lây qua đường 

hô hấp như viêm họng cấp tính, viêm phế quản, viêm phổi. Đặc biệt là người già 

và trẻ nhỏ, do hệ miễn dịch kém hơn nên nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn. Sau đây 

là một số bệnh lây qua đường hô hấp thường gặp. 

Viêm phổi  
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Là tình trạng viêm nhu mô phổi do tác nhân gây bệnh phần lớn là vi khuẩn. 

Triệu chứng điển hình là sốt cao, lạnh run, ho khạc đờm mủ và đau ngực. 

Khi không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, viêm phổi thường diễn tiến 

nặng có thể gây suy hô hấp cấp tính, nhiễm khuẩn huyết và có thể tử vong. 

Viêm phế quản 
 Viêm phế quản là một bệnh hô hấp trong đó màng nhầy trong đoạn phế quản 

phổi bị viêm. Khi màng bị kích thích nở ra và phát triển dày hơn, thu hẹp hoặc tắt 

đường hô hấp nhỏ trong phổi, dẫn đến tình trạng ho, có thể kèm theo đờm và hiện 

tượng khó thở. 

Hen phế quản 
Bệnh hen phế quản có một số triệu chứng như: Ho, khó thở, nặng ngực tái đi 

tái lại nhiều lần, hay gặp về đêm khuya, nửa đêm về sáng. Do phế quản tăng tiết 

dịch nhầy và co thắt các cơ phế quản nên rất khó thở, đặc biệt khó thở ra. Khó thở 

tạo thành tiếng rít, như tiếng cò cử, không cần ống nghe của bác sĩ, người bệnh và 

người bên cạnh tự nghe thấy tiếng rít khó thở này. 

  Lao phổi  

Là tình trạng nhiễm trùng phế quản, nhu mô phổi, gây ra bởi vi khuẩn lao. 

Bệnh lây lan theo đường không khí, vì hít phải vi khuẩn lao do bệnh nhân lao ho 

khạc ra. 

 Ung thư phổi 

  Là loại ung thư ác tính thường gặp nhất. Hầu hết ung thư phổi bắt nguồn từ 

lớp da trên niêm mạc của phế quản, nên còn gọi là ung thư phổi phế quản. Ung thư 

phổi thường để chỉ ung thư trên lá phổi, thông thường không bao gồm các u ở lớp 

phôi giữa ở màng phổi khác hoặc những loại u ác tính khác. 

Phòng tránh các bệnh đường hô hấp 

Bệnh đường hô hấp có thể do các loại virus gây bệnh, những loại virus này 

tồn tại trong xung quanh môi trường sống của chúng ta. Vậy để có thể phòng tránh 

chúng ta cần: 

– Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người mắc bệnh hoặc đeo khẩu trang 

khi ra đường, tới những khu vực đông người. 

– Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh. 

– Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, nên rửa tay bằng xà phòng 

để có thể loại bỏ virus, để virus không có cơ hội xâm nhập vào cơ thể. 

– Khi thay đổi thời tiết, cần giữ ấm cho cơ thể. Vệ sinh không gian sống 

thường xuyên, tạo không gian thoáng mát, tránh ở những nơi có độ ẩm cao vì đây 

chính là điều kiện thuận lợi để cho mầm bệnh phát triển. 

– Tăng cường đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhằm tăng 

cường sức đề kháng. Vận động, tập thể dục thể thao thường xuyên để ngăn ngừa 

nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. 

 Nếu bị nhiễm bệnh về đường hô hấp, người bệnh cần đi khám và điều trị triệt 

để nhằm ngăn ngừa nguy cơ bệnh nặng hơn, tiến triển thành mạn tính, gây biến 

chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe./. 

Thùy Linh  
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PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ 
 

 

24. Thành Luân. Điều trị bệnh viêm phổi / Thành Luân // 

https://vietnamnet.vn . – 2028 . – Ngày 11 tháng 11 

 

ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI 

 

 Những dấu hiệu bệnh viêm phổi mà bạn đang gặp phải hoàn toàncó thể biến 

mất nhanh chóng nếu như được điều trị đúng cách và kịp thời. 

Dấu hiệu bị viêm phổi 

Ho và sự thay đổi về màu sắc đờm: Ho có thể là triệu chứng sớm của viêm 

phổi, viêm phế quản hoặc các bệnh phổi khác. Tuy nhiên, với những người bị viêm 

phổi thì thường ho húng hắng, ho thành cơn và ho có đờm, một số trường hợp có 

thể bị ho khan. Ngoài ra, dấu hiệu bị viêm phổi có thể cho bạn biết đó là tình trạng 

ho có đờm, đờm màu rỉ sắt, đờm màu xanh, vàng, đôi khi có mủ mùi hôi và thối. 

 

- Sốt: Sốt cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo cho bạn biết bản thân đang 

bị bệnh viêm phổi. Sốt có thể thành cơn hoặc liên tục cả ngày kèm theo rét run. 

Những trường hợp có sức đề kháng yếu như suy giảm miễn dịch, trẻ nhỏ, người 

già, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính kèm theo có thể sốt cao lên tới 

40-41 độ C. 

Ngoài việc sốt cao, người bệnh có thể xuất hiện hiện tượng da đỏ lên, nóng 

ran, tím môi, tím đầu chi hoặc suy hô hấp. 

 Đau tức ngực và khó thở tăng dần: Tùy thuộc vào từng người bị viêm phổi sẽ 

có cảm giác đau ngực tại vùng bị tổn thương nhiều hay ít. Bên cạnh đó, tình trạng 

khó thở nhẹ hoặc nặng như thở nhanh nông, co kéo cơ hô hấp có thể diễn ra. 

Những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi? 

Có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc viêm phổi như: hút thuốc; nhiễm 

trùng đường hô hấp - cảm lạnh, viêm thanh quản, cúm; bệnh phổi mạn tính; các 

bệnh nghiêm trọng khác như bệnh tim, xơ gan hoặc tiểu đường; suyễn; có hệ miễn 

dịch yếu; bị HIV/AIDS hoặc ung thư; trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. 

Phương pháp dùng để điều trị bệnh viêm phổi 

Điều trị viêm phổi chủ yếu phụ thuộc vào loại viêm phổi và mức độ nghiêm 

trọng của bệnh. Đối với một số trường hợp, viêm phổi có thể được điều trị tại nhà. 

- Điều trị viêm phổi do vi khuẩn: Tốt nhất bạn nên dùng kháng sinh. 

- Điều trị viêm phổi do virus: Một số loại thuốc kháng virus có thể giúp điều 

trị tình trạng này. 

Chế độ sinh hoạt phù hợp 

Lối sống và biện pháp tại nhà sau đây có thể giúp bạn đối phó với viêm phổi: 

- Nghỉ ngơi nhiều. 

- Uống nhiều nước để tránh mất nước. 

- Hãy để cho mình ho vì đó là cách cơ thể bạn tống xuất vi khuẩn. Nếu ho làm 

bạn khó ngủ vào ban đêm, thở khó hoặc gây nôn, bạn nên uống thuốc giảm ho. 

https://vietnamnet.vn/
http://vietnamnet.vn/viem-phe-quan-tag63810.html
http://vietnamnet.vn/hiv-aids-tag27237.html
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- Dùng acetaminophen (Tylenol) hoặc aspirin có thể giúp bạn giảm sốt và làm 

cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. 

 Tuy điều trị được nhưng cũng là bệnh khá nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người 

cao tuổi. Ngoài ra, các đối tượng bị tiểu đường, nghiện rượu hay suy giảm miễn 

dịch cũng dễ bị viêm phổi hơn với các tác nhân gây bệnh khá đặc thù. Bạn nên đi 

khám bác sĩ ngay khi thấy các triệu chứng sốt, ho đờm màu đục, đau ngực kéo dài, 

đặc biệt là sau đợt bị cảm cúm. Bên cạnh đó, bạn hãy nhớ uống nhiều nước, nghỉ 

ngơi để giúp phục hồi bệnh hiệu quả. 

Thành Luân  

 

25. Hoàng Trí.5 cách điều trị viêm phổi giúp bạn nhanh khỏe / Hoàng Trí // 

https://hellobacsi.com . – 2019 . – Ngày 20 tháng 8 

 

   5 CÁCH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI GIÚP BẠN GIÚP BẠN NHANH KHỎE 

 

 
 

Khi biết cách điều trị viêm phổi, bạn sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe và 

tránh được những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.  

Nếu bạn không điều trị viêm phổi hoặc điều trị không đúng cách, bệnh có thể 

gây ra những biến chứng, rủi ro nghiêm trọng như nhiễm khuẩn huyết, tràn mủ 

màng phổi, viêm màng não, suy hô hấp cấp và các biến chứng nguy hiểm khác có 

thể gây tử vong. 

Việc điều trị viêm phổi tùy thuộc vào chứng bệnh bạn mắc phải, cũng như 

mức độ nghiêm trọng của bệnh. Hầu hết các trường hợp, viêm phổi có thể được 

kiểm soát bằng biện pháp khắc phục tại nhà, phương pháp điều trị sử dụng thuốc 

không kê đơn, thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus, thuốc chống nấm và phương 

pháp điều trị hô hấp. Trong một số trường hợp nặng, người bệnh có thể cần phải 

nhập viện điều trị. 

https://hellobacsi.com/
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Nếu bạn đang điều trị viêm phổi, nhưng các triệu chứng không cải thiện hay 

thậm chí trở nên trầm trọng hơn, bạn hãy đến gặp bác sĩ sớm. Đây có thể là dấu 

hiệu cho thấy bạn không đáp ứng với phác đồ điều trị hoặc bị tình trạng nhiễm 

trùng khác. 

Dưới đây, bạn hãy cùng tìm hiểu 5 cách điều trị viêm phổi giúp bạn nhanh 

chóng hồi phục và khỏe mạnh. 

1. Biện pháp điều trị tại nhà 

 
 

Trong một số trường hợp, viêm phổi có thể được điều trị tại nhà bằng các biện 

pháp sau: 

• Nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt: Nếu bạn bị viêm phổi, bạn cần nghỉ ngơi 

để cơ thể có thời gian chống lại tình trạng nhiễm trùng và hồi phục. Bạn tránh 

không nên làm việc quá sức và hãy nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi. Bạn nghỉ ngơi 

càng nhiều, cơ thể sẽ càng nhanh hồi phục. 

• Uống nhiều nước: Điều này thật sự quan trọng dù cho bạn đang mắc phải 

chứng bệnh nào. Việc uống nhiều nước sẽ giúp làm loãng chất nhầy trong cơ thể, 

giúp dễ dàng tống ra ngoài khi bạn ho – một phần quan trọng của việc phục hồi sau 

viêm phổi. 

• Uống một tách cà phê, trà chứa caffeine: Caffeine được biết đến là một 

thuốc giãn phế quản nhẹ do tương tự về mặt hóa học với theophylline – loại thuốc 

được sử dụng để điều trị hen suyễn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng caffeine có thể 

cải thiện hô hấp bằng cách mở đường thở trong tối đa khoảng 4 tiếng. 

• Dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn: Bác sĩ có thể cho bạn dùng thuốc kháng 

sinh, kháng virus hoặc kháng nấm tùy thuộc vào loại viêm phổi. Bạn hãy đảm bảo 

dùng thuốc theo đúng hướng dẫn và hết phác đồ điều trị, ngay cả khi các triệu 

chứng đã cải thiện. 

• Dùng máy tạo độ ẩm: Tương tự như thói quen uống nước, máy tạo độ 

ẩm sẽ giữ cho đường thở ẩm ướt giúp ngừa cúm và loại bỏ đờm. 

https://hellobacsi.com/thuoc/caffeine/
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• Súc miệng bằng nước muối: Súc miệng nhiều lần trong ngày có thể giúp 

rửa trôi một số chất nhầy trong cổ họng và làm giảm đau họng. Nếu không thể sử 

dụng nước muối, bạn có thể dùng nước súc miệng. 

• Nói chuyện với bác sĩ về thuốc ho: Ho là phản xạ sinh lý tốt cho cơ thể để 

tống những chất có hại, dịch đờm hoặc các vật lạ tại đường hô hấp ra khỏi cơ thể, 

giúp làm sạch đường thở. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ 

loại thuốc giảm ho nào, ngay cả khi triệu chứng này gây khó chịu, mất ngủ. 

2. Sử dụng thuốc điều trị viêm phổi 

 

 
 

Tùy thuộc vào loại viêm phổi và các triệu chứng, bác sĩ có thể chỉ định 2 dạng 

thuốc: 

Thuốc kê đơn điều trị viêm phổi 

• Thuốc kháng sinh: Nếu bạn bị viêm phổi do vi khuẩn hoặc viêm phổi hít, 

bác sĩ sẽ kê đơn sử dụng thuốc kháng sinh. Việc lựa chọn kháng sinh tùy thuộc vào 

chủng loại vi khuẩn bạn đã bị nhiễm. 

Đối với bệnh viêm phổi nhẹ, bác sĩ có thể sẽ kê toa azithromycin, 

clarithromycin hoặc erythromycin. Bạn có thể cần thuốc kháng sinh mạnh hơn nếu 

có kèm một số bệnh nội khoa như bệnh tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

(COPD), bệnh tiểu đường hoặc bệnh thận. 

• Thuốc điều trị đường thở: Bác sĩ có thể kê toa thuốc hít hoặc xông khí dung 

để làm lỏng chất nhầy trong phổi và giúp bạn dễ thở hơn. Loại thuốc phổ biến nhất 

được sử dụng thường là Ventolin, ProAir hoặc Proventil (albuterol). 

• Thuốc kháng virus: Nếu bạn bị viêm phổi do virus, bác sĩ có thể kê toa 

thuốc kháng virus, đặc biệt là viêm phổi do cúm hoặc herpes. Các loại thuốc kháng 

virus có thể được kê đơn bao gồm oseltamivir, zanamivir, peramivir, peramivir… 

• Thuốc kháng nấm: Nếu bạn bị viêm phổi do nấm, hệ thống miễn dịch bị ức 

chế hoặc mắc phải các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng có liên quan khác, bác sĩ 

có thể cho bạn điều trị bằng thuốc chống nấm. Những loại thuốc này bao 

gồm fluconazole, itraconazole, voriconazole… 

https://hellobacsi.com/thuoc/albuterol/
https://hellobacsi.com/benh/viem-phoi-do-virus/
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Thuốc không kê đơn điều trị viêm phổi 

Các loại thuốc không kê đơn thường được sử dụng để giúp điều trị các triệu 

chứng viêm phổi bao gồm: 

• Expectorant: Thuốc Bena Expectorant giúp làm giảm chứng khó thở và ho 

có đờm dày, làm sạch đường dẫn mũi, làm thông thoáng khí quản và làm dịu 

chứng ho nặng. 

• Thuốc hạ sốt, giảm đau: Acetaminophen, ibuprofen, naproxen hoặc aspirin 

là nhóm thuốc giúp bạn giảm bớt triệu chứng sốt đau do viêm phổi. 

Bạn lưu ý không cho trẻ em uống aspirin do thuốc làm tăng nguy cơ mắc hội 

chứng Reye – chứng bệnh hiếm gặp có khả năng đe dọa đến tính mạng. 

3. Điều trị viêm phổi tại bệnh viện 

Nếu các triệu chứng viêm phổi trở nên trầm trọng hơn hoặc kèm theo tình 

trạng bệnh lý tiềm ẩn làm tăng nguy cơ biến chứng viêm phổi, bạn có thể phải 

nhập viện. Bác sĩ có thể dùng thuốc tiêm tĩnh mạch (IV) hoặc điều trị hô hấp để cải 

thiện khả năng hô hấp, giảm ho và kích thích bổ sung oxy, có thể bằng máy thở. 

Các yếu tố cần được cân nhắc điều trị viêm phổi tại bệnh viện như: 

 Trên 65 tuổi 

 Thở nhanh bất thường 

 Chức năng thận suy giảm nặng 

 Nhịp tim nhanh chậm thất thường 

 Nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường 

 Không thể tự chăm sóc bản thân ở nhà 

 Loại kháng sinh đang dùng không mang lại hiệu quả 

 Có vấn đề y tế nghiêm trọng đi kèm khác như bệnh tiểu đường, COPD 

hoặc bệnh tim 

Đối với trẻ em, có một số yếu tố cần được điều trị tại bệnh viện như: 

 Trẻ dưới 2 tháng tuổi 

 Nồng độ oxy trong máu thấp 

 Xuất hiện triệu chứng khó thở, mất nước 

 Trẻ hôn mê hoặc ngủ nhiều hơn bình thường 

4. Điều trị chứng viêm phổi cụ thể 

Một số chứng viêm phổi đòi hỏi phương pháp điều trị cụ thể như: 

Viêm phổi do vi khuẩn 
Viêm phổi vi khuẩn thường được điều trị bằng thuốc kháng sinh, điều trị hô 

hấp, thuốc không kê đơn. Nếu trường hợp nghiêm trọng, bạn cần nhập viện để 

được tiêm tĩnh mạch kháng sinh. Các triệu chứng sẽ bắt đầu cải thiện từ 1 – 3 ngày 

sau khi dùng kháng sinh, nhưng sẽ mất ít nhất 1 tuần hoặc lâu hơn để cơ thể hồi 

phục… 

Viêm phổi do virus  
Nếu bạn được chẩn đoán bị viêm phổi do virus sẽ không dùng thuốc kháng 

sinh để điều trị. Quan trọng nhất là bạn cần nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Bác sĩ 

có thể chỉ định các loại thuốc kê đơn hoặc không kê đơn để giúp kiểm soát các 

triệu chứng và giảm bớt sự khó chịu, tuy nhiên các biện pháp này sẽ không chữa 

https://hellobacsi.com/thuoc/bena-expectorant/
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https://hellobacsi.com/benh/tieu-duong/
https://hellobacsi.com/song-khoe/so-cuu-va-phong-ngua/kho-tho-cac-nguyen-nhan-va-cach-ngan-ngua-tinh-trang-nay/
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khỏi bệnh. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định thuốc kháng 

virus. Hầu hết viêm phổi do virus tự biến mất sau 1 – 3 tuần. 

Viêm phổi do Mycoplasma 
Viêm phổi do Mycoplasma thường không nghiêm trọng như viêm phổi do vi 

khuẩn hoặc virus, vì vậy quá trình điều trị có thể hơi khác nhau. Tình trạng này 

thường được gọi là viêm phổi không điển hình (walking pneumonia), có nghĩa là 

chứng bệnh không khiến bạn cảm thấy mệt mỏi đến mức phải nằm trên giường cả 

ngày. 

Viêm phổi do mycoplasma thường tự khỏi mà không cần điều trị, trong một 

số trường hợp nặng cần được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Bạn cần dành thời 

gian nghỉ ngơi, giữ cơ thể đủ nước và uống thuốc không kê đơn giảm triệu chứng 

để phục hồi nhanh hơn. 

Viêm phổi hít 
Viêm phổi hít (aspiration pneumonia) là hiện tượng viêm nhiễm trùng phổi do 

hít phải dị vật như nước bọt, mẩu thức ăn, dịch đờm, dịch vị trào ngược từ miệng 

hay dạ dày. Việc điều trị sẽ bao gồm hút dịch mũi họng, khí quản, hỗ trợ hô hấp và 

sử dụng kháng sinh. 

5. Thực hiện phòng ngừa viêm phổi 

 

 
 

Để duy trì hiệu quả điều trị và ngăn ngừa tái phát, bạn cần thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa viêm phổi sau: 

• Tiêm chủng: Viêm phổi có thể là biến chứng của bệnh cúm, việc chích ngừa 

cúm hàng năm là một trong những cách để ngăn ngừa viêm phổi do virus cúm, có 

thể dẫn đến viêm phổi do vi khuẩn. 

Người lớn trên 50 tuổi và trẻ em từ 2 – 6 tuổi nên tiêm chủng vắc xin ngừa 

phế cầu khuẩn ít nhất 5 năm/lần để phòng ngừa viêm phổi. 

• Rửa tay: Các vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể khi chạm tay vào mắt 

hoặc chà xát trong mũi. Thói quen rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng có thể giúp 

giảm nguy cơ viêm phổi. 

https://hellobacsi.com/benh/viem-phoi-do-mycoplasma/
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• Ngừng hút thuốc, tránh xa khói thuốc: Khói thuốc có thể làm nặng thêm các 

triệu chứng và kéo dài thời gian phục hồi bệnh. 

• Chăm sóc bản thân: Bạn nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều 

trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt kết hợp với tập thể dục vừa phải để giữ cho hệ 

thống miễn dịch khỏe mạnh. 

• Điều trị triệu chứng trào ngược: Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) có 

thể gây viêm họng, về lâu dài sẽ dẫn đến tổn thương phổi. 

• Phòng ngừa lây nhiễm: Khi bản thân mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người bệnh 

viêm phổi, bạn hãy sử dụng khẩu trang y tế và hạn chế giao tiếp để hạn chế lây 

nhiễm. 

Với 5 cách điều trị viêm phổi trên, hy vọng bạn có thể hiểu được phương thức 

chữa trị và nhanh chóng đẩy lùi được bệnh. Sức khỏe là vàng, bạn hãy kiên trì để 

bảo vệ “tài sản” quý giá này nhé! 

 

26. Thu Thủy. Viêm phổi có thể được bảo vệ bởi vắc-xin như thế nào / Thu 

Thủy // https://www.vinmec.com . – 2019 . – Ngày 7 tháng 12 

 

   VIÊM PHỔI CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI VẮC-XIN NHƯ THẾ NÀO? 

 

Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC), mỗi 

năm có gần 1 triệu trẻ dưới 5 tuổi tử vong do viêm phổi trên toàn thế giới, cao nhất 

trong tất cả bệnh truyền nhiễm khác như HIV, sốt rét hoặc bệnh lao. Mặc dù vắc-

xin phế cầu khuẩn để phòng ngừa viêm phổi không đảm bảo hoàn toàn bạn sẽ 

không bao giờ bị mắc viêm phổi, nhưng nếu mắc thì sẽ giảm mắc độ nặng và tránh 

được các biến chứng nguy hiểm của viêm phổi, thậm chí là tử vong. 

1. Nguyên nhân gây viêm phổi 

Viêm phổi thường xảy ra sau khi người bệnh bị nhiễm trùng đường hô hấp 

trên. Nhiễm trùng đường hô hấp trên có thể do cảm lạnh hoặc cúm do virus, nấm 

và vi khuẩn (trong đó có vi khuẩn Hib). Các tác nhân này có thể lây lan nhiều cách 

khác nhau: 

 Thông qua tiếp xúc, chẳng hạn như bắt tay hoặc hôn 

 Thông qua không khí, như hắt hơi hoặc ho mà không che miệng hoặc mũi 

 Qua các bề mặt có thể chạm vào 

 Trong bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe thông qua tiếp xúc với các 

nhân viên Y tế hoặc các thiết bị trong bệnh viện. 

Các tác nhân phổ biến 
 Tại Hoa Kỳ, nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi do virus là cúm và virus 

hợp bào hô hấp (RSV). Nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi do vi khuẩn là 

Streptococcus pneumoniae (phế cầu khuẩn). 

 Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng là khi người bệnh bị viêm phổi trong 

cộng đồng (không phải ở bệnh viện). 

 Viêm phổi tại bệnh viện là khi người bệnh bị viêm phổi trong hoặc sau khi 

điều trị tại cơ sở y tế gồm bệnh viện, cơ sở chăm sóc dài hạn và trung tâm lọc máu. 

 Viêm phổi do thở máy. 
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 Vi khuẩn Hib (Haemophilus Influenzae type b) là vi khuẩn gây bệnh viêm 

phổi ở trẻ em do lây truyền qua không khí hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với chất bài 

tiết. 

 
Vi khuẩn Hib (Haemophilus Influenzae type b) 

 

2. Có các loại vắc-xin nào để phòng bệnh viêm phổi nào? 

Vắc-xin Hib thường được tiêm 3 hoặc 4 liều (tùy theo loại vắc-xin), vắc-xin 

Hib có thể được tiêm dưới dạng vắc-xin đơn hoặc vắc-xin kết hợp (Kết hợp nhiều 

loại vắc-xin khác nhau trong một mũi tiêm). 

Tiêm phòng hib mũi 1 thường được thực hiện khi trẻ được 2 tháng tuổi và 

thường sẽ hoàn thành mũi cuối cùng lúc 12-15 tháng tuổi, cụ thể như sau: 

 Trẻ 2 tháng tuổi 

 Trẻ 4 tháng tuổi 

 Trẻ 6 tháng tuổi (lưu ý có loại vắc-xin hib không tiêm mũi lúc 6 tháng) 

 Tiêm phòng hib mũi 4 hay còn gọi là mũi nhắc lại, được thực hiện khi trẻ từ 

12-15 tháng tuổi. 

Trẻ em từ 12-15 tháng đến 5 tuổi trước đây chưa được hoàn thành đủ số mũi 

tiêm vắc-xin Hib có thể cần tiêm nhắc lại 01 mũi hoặc vài mũi vắc-xin Hib bổ 

sung. 

Vắc-xin Hib có thể được tiêm cùng lúc với các loại vắc-xin khác. 

2.2 Vắc-xin phế cầu khuẩn 

Có ba loại vắc-xin phế cầu khuẩn để chống lại các loại nhiễm trùng khác 

nhau, gồm: 

 Prevenar13 giúp chống lại 13 loại vi khuẩn nguy hiểm nhất gây viêm phổi. 

 Synflorix: Synflorix được chỉ định cho trẻ nhỏ từ 6 tuần đến 5 tuổi để phòng 

ngừa các bệnh do phế cầu Streptococcus pneumoniae tuýp huyết thanh 1, 4, 5, 6B, 

7F, 9V, 14, 18C, 19F và 23F 

https://www.vinmec.com/vi/benh/viem-phoi-o-tre-em-2951/?location=all
https://www.vinmec.com/vi/benh/viem-phoi-o-tre-em-2951/?location=all
https://www.vinmec.com/vac-xin/kien-thuc-tiem-chung/khuyen-cao-cua-cdc-my-ve-vac-xin-hib/
https://www.vinmec.com/vi/vac-xin/kien-thuc-tiem-chung/vai-tro-cua-vac-xin-trong-phong-ngua-cac-benh-do-phe-cau-khuan/
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 Pneumo23 Pneumo 23 có chứa: Polysaccharide của Phế cầu khuẩn 

(Streptococcus pneumoniae), các týp huyết thanh 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 

10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F: 25mcg mỗi tuysp 

huyết thanh. 

 

27.10 cách đơn giản hỗ trợ điều trị viêm phổi tại nhà // https://baonghean.vn . 

– 2018 . – Ngày 17 tháng 11 

 

10 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TẠI NHÀ 

 

Viêm phổi là dạng nhiễm trùng hô hấp cấp ở phổi do virus, nấm và vi 

khuẩn gây ra. Dưới đây là 9 cách chữa viêm phổi tại nhà hiệu quả. 

 

 
Sữa nghệ 

 

Trà gừng: Gừng rất tuyệt vời để điều trị bất kỳ rối loạn hô hấp nhờ tính chất 

chống viêm của nó. Nó cũng có hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh viêm phổi. 

Rửa sạch gừng và đun sôi với nước, cho thêm nước cốt chanh. Bạn có thể thêm 

một chút mật ong khi uống. 

Sữa nghệ: Các dược tính của nghệ giúp loại bỏ chất nhờn ra khỏi phổi. Nó 

cũng làm dịu chứng viêm và giúp chống lại nhiễm trùng. Phương pháp trị liệu từ 

sữa nghệ sẽ giúp bạn chống lại viêm phổi hiệu quả. Trộn bột nghệ và bột tiêu đen 

vào sữa ấm và uống để giảm viêm phổi. 

Trà quề + lá húng quế: Húng quế giúp loại bỏ đờm từ ống phế quản và giảm 

viêm. Quế chống virus và giảm nhiễm trùng. Loại trà này sẽ làm dịu các triệu 

chứng viêm phổi của bạn. 

https://baonghean.vn/
https://image.baonghean.vn/w800/Uploaded/2020/nkdkswkqoc/201711/original/image_8307551.jpg
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Hạt mè hoạt động như một chất làm sạch đường thở tự nhiên. Phương pháp 

này sẽ giúp làm giảm tắc nghẽn trong phổi của chúng ta. Đun sôi hạt mè với một 

cốc nước và thêm mật ong. Uống nóng để có hiệu quả tốt nhất. 

Xông hơi sẽ giúp giảm sự tắc nghẽn và cũng có thể giết chết vi khuẩn gây 

bệnh. Nó cũng sẽ giúp bạn làm giảm các triệu chứng ho. Bạn có thể xông hơi bằng 

khác loại thảo dược hay tinh dầu như bạch đàn, sả, quế... 

Uống nhiều chất lỏng: Giữ cho mình đủ nước sẽ đảm bảo rằng cơ thể có khả 

năng chống lại bệnh nhiễm trùng tốt hơn. Nó cũng sẽ làm sạch chất nhầy và giúp 

bạn hồi phục nhanh hơn. 

Nước chanh ấm: Nước chanh có đầy đủ vitamin C sẽ tăng cường hệ thống 

miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng. Nó cũng sẽ giúp loại bỏ đờm ra khỏi 

phổi và giảm viêm. 

Hít thở sâu sẽ làm tăng lượng oxy cung cấp cho phổi, do đó tăng tuần hoàn. 

Nó cũng giúp không khí đi qua phổi và loại bỏ các chất nhầy. 

Rau chân vịt và nước ép cà rốt sẽ cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng 

thiết yếu giúp lành vết thương nhanh hơn. Nó sẽ giữ nước cho cơ thể và tăng 

cường hệ thống miễn dịch. 

Súc miệng bằng nước muối nóng: Phương pháp này sẽ giảm đau họng và 

giảm các triệu chứng cảm lạnh. Nó cũng sẽ làm lỏng chất nhầy và giúp loại bỏ nó 

ra khỏi cơ thể. Muối sẽ giết chết các vi khuẩn gây bệnh và giúp làm dịu cổ họng bị 

kích thích. 

 

28. Thành Luân.Phương pháp điều trị bệnh viêm phổi ở trẻ / Thành Luân // 

https://vietnamnet.vn . – 2018 . – Ngày 17 tháng 01 

 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI Ở TRẺ 

 

 Theo ước tính, mỗi năm em bé dưới 5 tuổi có thể mắc phải từ 3 - 8 lần 

nhiễm khuẩn đường hô hấp. Trong khoảng 1/3 các trường hợp, bệnh sẽ diễn 

tiến thành viêm phổi.  

Phương pháp điều trị bệnh viêm phổi ở trẻ em 

Điều trị viêm phổi ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tháng: Những trẻ này cần phải 

điều trị tại bệnh viện do bệnh có thể diễn biến nặng lên rất nhanh, khó tiên lượng 

và cần phải theo dõi chặt chẽ. Tác nhân gây bệnh là các loại vi khuẩn Gram âm, tụ 

cầu, liên cầu nhóm B, phế cầu, H. influenzae,... Cần dùng kháng sinh Benzyl 

penicillin hoặc Ampicillin kết hợp với Gentamicin. Một đợt dùng từ 5-10 ngày. 

Đối với các trường hợp viêm phổi rất nặng thì dùng Cefotaxime. 

Điều trị viêm phổi ở trẻ từ 2 tháng - 5 tuổi: Tác nhân gây bệnh chủ yếu là các 

loại vi khuẩn như phế cầu, H. influenzae và M. catarrhalis còn các vi khuẩn khác 

như tụ cầu hoặc vi khuẩn Gram thì ít gặp hơn. 

Viêm phổi rất nặng, trẻ có khó thở, co rút lồng ngực, tím tái, li bì... cần điều 

trị tại bệnh viện. Kháng sinh nên dùng là: Benzyl penicillin hoặc Ampicillin phối 

hợp với Gentamicin. Nếu bệnh không thuyên giảm dùng Cefuroxime. Trường hợp 

nghi ngờ viêm phổi do tụ cầu thì dùng Oxacillin kết hợp với Gentamicin, hoặc nếu 

https://vietnamnet.vn/
http://vietnamnet.vn/vi-khuan-tag63644.html
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không có Oxacillin thì dùng Cephalothin và Gentamicin. Nếu gặp tụ cầu kháng 

Methicillin cao thì có thể chuyển sang dùng Vancomycin. 

 

 
  

Viêm phổi nặng, trẻ có khó thở, co rút lồng ngực cần điều trị tại bệnh viện. 

Kháng sinh nên dùng là Benzyl penicillin hoặc Ampicillin. Theo dõi sau 2-3 ngày. 

Nếu đỡ thì tiếp tục điều trị cho đủ từ 5-10 ngày. Nếu không đỡ hoặc nặng thêm thì 

điều trị như viêm phổi rất nặng nói trên. 

Viêm phổi không nặng, chỉ có ho và thở nhanh. Điều trị tại nhà bằng 

Amoxycillin và theo dõi sau 2-3 ngày. Nếu đỡ thì tiếp tục điều trị cho đủ từ 5-7 

ngày. Nếu không đỡ hoặc nặng thêm thì điều trị như viêm phổi nặng nói trên. 

Điều trị viêm phổi ở trẻ trên 5 tuổi: Nguyên nhân thường do phế cầu hoặc H. 

influenzae,... Thuốc có thể dùng là Benzyl penicillin hoặc  

Cephalothin,Cefuroxime,Ceftriaxone, có thể thay bằng Amoxy/Clavulanic 

(Augmentin) hoặc Ampicillin/Sulbactam. 

Điều trị viêm phổi không điển hình: Nguyên nhân thường do Mycoplasma, 

Chlamydia, Legionella hoặc Ricketsia gây bệnh. Thuốc nên dùng là: 

Erythromycine trong 10 ngày,Azithromycine dùng trong 7-10 ngày. 

Biện pháp phòng bệnh 

Muốn phòng bệnh viêm phổi cho trẻ em cần thực hiện các biện pháp như cho 

trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh cho trẻ hít phải khói, bụi. Giữ vệ sinh 

răng miệng bằng việc chải răng cho trẻ ngày 2 lần, sáng khi ngủ dậy và tối trước 

khi đi ngủ. Khám và điều trị sớm, tích cực các bệnh tai mũi họng, răng hàm mặt 

cho trẻ dưới 5 tuổi. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng. Mùa đông cần mặc quần áo đủ ấm cho trẻ, chú ý giữ ấm vùng 

ngực, cổ, đầu mặt cho trẻ, nhất là khi phải đưa trẻ đi ra ngoài. 

Thành Luân 
 

 

http://vietnamnet.vn/phoi-tag177692.html
http://video.vietnamnet.vn/hau-qua-dang-so-cua-viec-ve-sinh-rang-mieng-kem-a-509.html
http://video.vietnamnet.vn/hau-qua-dang-so-cua-viec-ve-sinh-rang-mieng-kem-a-509.html
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29. Nguyễn Vân Anh.Các thuốc trị viêm phổi / Nguyễn Vân Anh // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2012 . – Ngày 12 tháng 7 

 

CÁC THUỐC TRỊ VIÊM PHỔI 

 

Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng là hiện tượng nhiễm khuẩn của nhu mô 

phổi. Đó là tình trạng viêm và tổn thương đông đặc nhu mô phổi do một số tác 

nhân nhiễm khuẩn 

Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng là hiện tượng nhiễm khuẩn của nhu mô 

phổi. Đó là tình trạng viêm và tổn thương đông đặc nhu mô phổi do một số tác 

nhân nhiễm khuẩn, có thể do nhiều loài vi khuẩn khác nhau như Mycoplasma, 

Chlamydiae, Rickettsiae, virut, nấm và ký sinh trùng nhưng không phải trực khuẩn 

lao.  Việc điều trị cần phải kịp thời nếu không sẽ dẫn đến những biến chứng nguy 

hiểm, có thể gây tử vong. 

Nguyên nhân và sự thường gặp 
Viêm phổi là bệnh lý rất thường gặp, bệnh gây tử vong khoảng từ 6,5 - 21%. 

Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do 5 loại vi sinh: phế cầu, liên cầu, Hemophilus 

influenza, Legionella pneumophilus, Mycoplasma P, virus (virút cúm A kể cả týp 

H5N1, các Rhinovirus, Coronavirus, virut đại thực bào đường hô hấp). 

Mỗi năm ở Mỹ có khoảng 2 đến 3 triệu trường hợp viêm phổi, ở Nhật Bản, tỷ 

lệ tử vong do viêm phổi đứng hàng thứ 4, ở Việt Nam, viêm phổi chiếm 12% các 

bệnh nhân mắc bệnh phổi. 

Những yếu tố thuận lợi làm bệnh nhân dễ mắc viêm phổi bao gồm: cơ thể suy 

yếu, còi xương, già yếu; người nghiện rượu; người có chấn thương sọ não, hôn mê, 

mắc các bệnh lý phải nằm giường lâu ngày; lồng ngực biến dạng, cột sống bị gù, 

vẹo; có các bệnh ở tai - mũi - họng như viêm xoang, viêm amidan; có các bệnh 

mạn tính đường hô hấp như: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản. Thời 

tiết lạnh, bệnh thường xảy ra nhất là về mùa đông hoặc khi trời trở lạnh đột ngột. 

Triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân bị viêm phổi  

Thông thường, bệnh khởi phát đột ngột sau nhiễm lạnh hoặc cảm cúm thông 

thường bằng sốt cao đột ngột 39-40oC, đau ngực, khó thở, ho khan. 

Vài ngày sau có thể ho khan đờm màu gỉ sắt hoặc nâu đỏ, đờm nhầy mủ hoặc 

đờm mủ, 30% bệnh nhân có mụn Herpes ở quanh miệng. 

Triệu chứng toàn thân: mệt mỏi, môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi, đau mỏi 

xương khớp, ở nhóm người già hay bị tụt huyết áp. 

Triệu chứng không điển hình như trên, đôi khi chỉ có đau ngực, thậm chí 

không sốt và khạc đờm. Ở người già, có khi không thấy triệu chứng thực thể nhưng 

triệu chứng loạn thần nhiễm khuẩn lại nổi bật. 

Khi nghi ngờ viêm phổi ở người già, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện 

khám, xét nghiệm máu, chụp Xquang phổi và cần được điều trị nội trú. 

Điều trị như thế nào? 
Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng khá thường gặp, hầu hết các trường hợp 

được điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên, nếu điều trị chậm hoặc không đúng, bệnh 

https://suckhoedoisong.vn/
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có thể diễn biến nặng, gây áp-xe phổi, tràn mủ màng phổi hoặc thậm chí có thể tử 

vong. 

Nguyên tắc 

Kê đơn thuốc điều trị tùy theo mức độ nặng của mỗi bệnh nhân. 

Lựa chọn kháng sinh điều trị phù hợp với từng chủng vi khuẩn, virút, nấm là 

căn nguyên gây bệnh, nhưng ban đầu (do chưa có kết quả xét nghiệm tìm căn 

nguyên gây bệnh) việc chọn thuốc thường theo kinh nghiệm lâm sàng, yếu tố dịch 

tễ, mức độ nặng của bệnh, tuổi bệnh nhân, các bệnh kèm theo, các tương tác thuốc, 

tác dụng phụ của thuốc. 

Thời gian dùng kháng sinh: từ 7 - 10 ngày nếu do các tác nhân gây viêm phổi 

điển hình, 14 ngày nếu do các tác nhân không điển hình. 

Kháng sinh thường được sử dụng là penicillin với liều lượng tùy theo mức độ 

bệnh, gần đây có tỷ lệ đáng kể phế cầu khuẩn kháng penicillin (nhưng thường vẫn 

đáp ứng khi dùng liều cao), có thể dùng nhóm cephalosporin, macrolide; các kháng 

sinh nhóm quinolon: ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin từ 10 - 14 ngày 

(ngừng khi hình ảnh tổn thương xóa gần hết trên phim Xquang phổi hoặc sau khi 

hết sốt 10 ngày). 

Trường hợp xác định viêm phổi do virut, nấm hoặc ký sinh trùng, bác sĩ sẽ có 

chỉ định điều trị đặc hiệu cho từng trường hợp. 

Có thể cân nhắc sử dụng phối hợp kháng sinh tùy theo tình trạng cụ thể của 

bệnh nhân. 

Điều trị triệu chứng nếu cần (dùng các thuốc giảm đau hạ sốt, bồi phụ nước 

điện giải, giảm ho, long đờm, kết hợp vỗ rung, dẫn lưu đờm theo tư thế). 

Bệnh nhân viêm phổi được điều trị ngoại trú (điều trị tại nhà) khi không có 

các dấu hiệu nặng của bệnh. Khi bệnh nhân có một trong các dấu hiệu sau, cần 

được điều trị tại bệnh viện: thở nhanh > 25 lần/phút, có tím môi, đầu ngón chân, 

ngón tay; mạch nhanh > 100 lần/phút, có huyết áp thấp; rối loạn ý thức: lú lẫn, nói 

lảm nhảm, la hét, co giật; sốt cao > 400C hoặc nhiệt độ cơ thể hạ quá thấp < 350C. 

Bệnh viêm phổi đã có biến chứng: áp-xe phổi, tràn mủ màng phổi, nhiễm 

khuẩn huyết, viêm màng não mủ... 

Viêm phổi có tổn thương rộng trên phim chụp Xquang. 

Có các rối loạn về công thức máu hoặc các xét nghiệm sinh hóa máu: thiếu 

máu, suy thận, suy gan, toan hóa máu... Cần được khám bệnh và điều trị tại bệnh 

viện. 

Cách dự phòng 
Việc tốt nhất là nên luôn dự phòng bệnh viêm phổi bằng cách vệ sinh môi 

trường; giữ gìn sức khỏe; nếu bị cảm lạnh nên nghỉ ngơi, uống bổ sung vitamin C, 

ăn đủ chất sẽ hạn chế viêm phổi sau nhiễm siêu vi. 

Người nghiện thuốc lá cần ngừng hút hoặc cai thuốc. Tiêm vắc-xin là một 

trong những biện pháp dự phòng viêm phổi có hiệu quả nhất. Tiêm vắc-xin phòng 

cúm được khuyến cáo cho những người từ 50 tuổi; những người có các bệnh mạn 

tính như tiểu đường, suy thận, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...; nhân 

viên y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân có nguy cơ viêm phổi. Tiêm vắc-xin 
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phòng phế cầu 5 năm một lần ở người trên 65 tuổi và ở người trẻ hơn nhưng có 

mắc bệnh mạn tính. 

  

Dự phòng nhiễm khuẩn đường hô hấp trên (đeo khẩu trang, súc họng bằng 

nước sát khuẩn họng, miệng) và điều trị sớm, tích cực khi nhiễm khuẩn đường hô 

hấp trên xuất hiện. Thực hiện chế độ ăn uống đầy đủ chất đạm, vitamin, chất 

khoáng. Có chế độ lao động, nghỉ ngơi, rèn luyện thể dục hợp lý, tránh lạnh đột 

ngột (không tắm lạnh, ăn đồ ăn, uống nước quá lạnh...). Khi có các triệu chứng gợi 

ý viêm phổi cấp người bệnh cần phải đến phòng khám hoặc bệnh viện gần nhất để 

được khám xét, chẩn đoán và điều trị kịp thời.   

ThS.Nguyễn Vân Anh 

 

30. Trần Công.Điều trị viêm phổi ở trẻ em - những điều cần biết / Trần Công 

. - https://suckhoedoisong.vn . – 2019 . – Ngày 15 tháng 10 

 

ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM -NHỮNG ĐIỀU CÀN BIẾT 

 

Các nguyên nhân dẫn tới bệnh viêm phổi 
Viêm phổi do rất nhiều nguyên nhân, trong đó thường gặp là: viêm phổi thể 

do vi khuẩn, virus, nấm, hóa chất... Ngay tại các bệnh viện lớn, bệnh viện tuyến 

trung ương có phòng vi sinh hiện đại và có thể thực hiện các kỹ thuật khó để lấy 

được bệnh phẩm mang đi xét nghiệm, cấy… nhưng xác suất tìm được tác nhân 

cũng không cao. Do vậy, dựa vào lứa tuổi của bệnh nhân mà có thể dự đoán tác 

nhân gây bệnh. 

Trẻ trên 5 tuổi thường gặp viêm phổi do các các loại vi khuẩn như: 

Mycoplasma Pneumonia, Chlamydia Pneumonia, phế cầu, các loại siêu vi hô hấp. 

Trẻ dưới 5 tuổi thường bị viêm phổi do vi khuẩn: phế cầu, tụ cầu vàng, liên cầu 

pyogenes, HiB (hemophilus influenza type B). HiB trước đây là một tác nhân quan 

trọng gây viêm phổi ở trẻ, nhưng sau này do có chương trình tiêm ngừa nên tác 

nhân này hiện không đáng kể. Trẻ dưới 2 tháng tuổi thì ngoài các vi khuẩn như trẻ 

dưới năm tuổi có thể gặp 1 số vi khuẩn từ đường ruột như: E. Coli, Proteus, 

Kliebsiella... do mẹ truyền qua. 

Trẻ em có sức đề kháng kém, suy dinh dưỡng, trẻ em ở các nước nghèo, điều 

kiện kinh tế, vệ sinh, chăm sóc y tế kém. Trẻ thường xuyên hít phải khói thuốc lá 

của người lớn. Tuổi đi học mẫu giáo hay nhà trẻ, nơi đông người… là những đối 

tượng trẻ em có tỉ lệ mắc bệnh viêm phổi cao. 

Điều trị và chăm sóc trẻ như thế nào? 
Đối với trẻ điều trị ngoại trú, tùy vào tác nhân gây bệnh mà bác sĩ sẽ kê thuốc 

phù hợp. Nếu viêm phổi gây ra do vi khuẩn thì phải điều trị bằng kháng sinh. 

Kháng sinh là thuốc dùng để tiêu diệt vi khuẩn, nó có thể ở dạng viên, dạng gói 

hay dạng siro, tùy theo lứa tuổi và khả năng uống thuốc của trẻ mà bác sĩ sẽ chọn 

dạng bào chế thích hợp. Khi trẻ phải uống kháng sinnh hãy đảm bảo rằng trẻ phải 

nạp đủ toàn bộ liều bác sĩ kê cho trẻ kể cả khi các triệu chứng đã thuyên giảm. 

Không được ngưng thuốc sớm hơn chỉ định của bác sĩ. 

https://suckhoedoisong.vn/
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Nếu bệnh nhi đáp ứng tốt với thuốc thì một liệu trình trị liệu kéo dài ít nhất 7- 

10 ngày. Trong quá trình uống kháng sinh có thể trẻ sẽ gặp rắc rối với hệ tiêu hóa 

như bị tiêu chảy. Vì vậy men vi sinh hay được các bác sĩ kê cho trẻ sử dụng khi 

dùng một số loại kháng sinh dễ gây tiêu chảy. Về mặt nguyên tắc men vi sinh nên 

được uống cách xa kháng sinh khoảng 2 tiếng, tốt nhất là giữa 2 cữ kháng sinh. 

 

 
 

Kháng sinh không có tác dụng gì đối với viêm phổi gây ra bởi virus.  Tuy 

nhiên trong điều kiện của Việt Nam khả năng phân lập tác nhân gây viêm phổi do 

vi khuẩn hay virus rất hạn chế, thói quen dùng kháng sinh bừa bãi, việc phụ huynh 

cho con dùng kháng sinh trước khi tới gặp bác sĩ cũng làm cho các dấu hiệu của 

nhiễm vi khuẩn bị nhiễu, tạo ra vi khuẩn kháng thuốc, rất khó cho bác sĩ khi quyết 

định điều trị cho trẻ. 

Các điều trị hỗ trợ khác: chú ý tới dinh dưỡng, cung cấp đủ nước cho bé thông 

qua sữa, nước uống trực tiếp, cháo… Theo dõi tình trạng đi tiểu của bé để xem 

cung cấp nước có đủ không. Nếu bé tiểu ít, nước tiểu vàng có thể là do cung cấp 

thiếu nước. 

Vệ sinh mũi: thường các trẻ viêm phổi cũng có viêm hô hấp trên kèm theo có 

thể vệ sinh mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý, hoặc dạng xịt phun sương , lấy 

nhầy mũi bằng bấc sâu kèn. 

Hạ sốt: bé sốt có thể quấy khóc do khó chịu, nếu bé sốt trên 38oC mà có biểu 

hiện khó chịu, quấy thì nên dùng thuốc hạ sốt thông thường paracetamol theo 

hướng dẫn của bác sĩ. Ibuprofen có thể giúp trẻ bớt sốt và đau, liều đúng của thuốc 

phụ thuộc vào cân nặng của trẻ, do vậy hãy hỏi bác sĩ cách dùng các thuốc này. 

Không được cho trẻ dưới 18 tuổi uống aspirin và những chế phẩm chứa aspirin. Ở 

trẻ em aspirin có thể dẫn tới tình trạng rất nặng gọi là hội chứng Reye, có thể gây 

tử vong. 

Giảm ho an toàn: các loại siro ho thảo dược không có chống chỉ định, có thể 

giúp bé dễ chịu hơn. 
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Làm ẩm không khí trong phòng hỗ trợ niêm mạc hô hấp, tránh nằm máy lạnh 

ở nhiệt độ quá thấp, nhiệt độ thấp nhất là 29 độ. Tái khám mỗi ngày hoặc mỗi 2 

ngày theo chỉ định của bác sĩ. 

Cần cho trẻ nhập viện khi: Tất cả trẻ dưới 3 tháng có biểu hiện viêm phổi. Trẻ 

trên 3 tháng viêm phổi và sốt cao trên 38.5oC. Suy hô hấp mức độ trung bình đến 

nặng (nhịp thở trung bình trên 70 lần ở trẻ dưới 1 tuổi, trên 50 lần với trẻ lớn, co 

lõm lồng ngực, khó thở nặng, thở rên, cánh mũi phập phồng, ngưng thở); tím tái, li 

bì; trẻ bỏ bú, mất nước (mắt trũng, tiểu ít)... Khi trẻ phải nhập viện tức là tình trạng 

bệnh nặng, việc điều trị sẽ bao gồm: hỗ trợ hô hấp (thở oxy, CPAP, thở máy), dùng 

thuốc kháng sinh  đường tiêm, chế độ dinh dưỡng, tập vật lí trị liệu… 

Viêm phổi gây biến chứng gì? 
Nếu viêm phổi mà điều trị muộn hoặc không đúng cách, hoặc vi khuẩn độc 

lực quá mạnh có thể gây ra các biến chứng, một khi biến chứng xảy ra thì việc điều 

trị phức tạp và nguy cơ tử vong cao. Các biến chứng có thể xảy ra là: tràn dịch, 

tràn mủ, tràn khí khoang màng phổi; viêm phổi hoại tử, apce phổi; kén khí phổi; hạ 

Natri máu 

Cách nào phòng ngừa viêm phổi? 
Để dự phòng viêm phổi nói chung, cần nâng cao sức đề kháng của trẻ thông 

qua việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cho ăn đúng và đủ theo hướng dẫn của 

chuyên gia dinh dưỡng. Cha mẹ (người chăm sóc trẻ) thường xuyên theo dõi sự 

phát triển thể chất của trẻ để biết được tình trạng dinh dưỡng của con. Ngoài ra cần 

cải thiện môi trường sống, để tránh cho trẻ tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, như: 

nhà ở phải thoáng mát, thường xuyên vệ sinh nhà sạch sẽ, không để trẻ tiếp xúc 

môi trường có khói thuốc. Hạn chế việc tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh ở 

đường hô hấp (ho, sốt...). 

Vệ sinh mũi họng: nếu trẻ đã biết xúc miệng, thì cho trẻ xúc họng bằng nước 

muối sinh lý, nhỏ nước muối sinh lý sau khi ngoài đường tiếp xúc với khói bụi, cần 

mang khẩu trang cho trẻ để tránh hít phải bụi đường. 

Phòng ngừa đặc hiệu: điều trị bệnh nền nếu có, như suy dinh dưỡng, bệnh trào 

ngược dạ dày thực quản , bệnh tim bẩm sinh... Tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt chú ý 

các mũi tiêm phòng lao, sởi, HiB, phế cầu, cúm. 

BS. Trần Công 

 

31. Thành Luân. Người bệnh viêm phổi nên kiêng gì? / Thành Luân // 

https://vietnamnet.vn . – 2017 . – Ngày 26 tháng 11 

 

NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI NÊN KIÊNG GÌ? 

 

Khi mắc viêm phổi,bệnh nhân cần kiêng kỵ những thực phẩm sau để bệnh 

không nặng thêm. 

Hạn chế những thực phẩm làm tăng đờm và ho 

Hầu hết mọi người tin rằng việc tăng đờm và ho là hậu quả trực tiếp của việc 

ăn quá nhiều bơ sữa. Mặc dù các thực phẩm như sữa, bơ, sữa chua có thể khiến 

đờm đặc hơn, nhưng chúng thường không làm tăng đờm hoặc ho nhiều hơn. 

https://vietnamnet.vn/
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Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều muối, thịt, 

tinh bột lại chính là nguyên nhân làm tăng tình trạng đờm và ho. Trên thực tế, 

những người ăn nhiều thịt, tinh bột tinh chế và natri tăng nguy cơ ho dai dẳng hơn 

những người ăn nhiều đậu và trái cây. Việc hạn chế những thực phẩm trên có thể 

giúp giảm các vấn đề mạn tính đường hô hấp như ho và đờm cùng với những biểu 

hiện liên quan tới bệnh phổi. 

Cụ thể, người bệnh nên hạn chế ăn những thực phẩm này: 

- Thịt lợn, cá, gà, những loại thịt có màu đỏ hoặc thịt chế biến sẵn. 

 

 
 

- Đồ ngọt và các món tráng miệng. 

- Các món ăn chiên. 

- Các món mỳ, đặc biệt là những loại chứa mỳ trắng. 

- Những thực phẩm chế biến sẵn. 

- Ngũ cốc tinh chế 

Loại bỏ những thực phẩm gây đầy hơi 

Những loại rau họ cải tuy ngon và bổ dưỡng, nhưng đồng thời chúng là 

nguyên nhân gây ra đầy hơi, chướng bụng. Đối với những người mắc các bệnh liên 

quan tới phổi, đầy hơi cũng có thể làm tăng áp lực lên các cơ hoành, khiến tình 

trạng khó thở trở nên nặng hơn. Bạn có thể bổ sung các thực phẩm sau để hạn chế 

tình trạng đầy hơi như: bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn, bồn cải, giá đỗ Bruxen,... 

Hạn chế đồ ăn chứa nitrat 

Nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng việc ăn lượng lớn nitrat (chất được 

sử dụng để bảo quản thịt hộp) có thể làm trầm trọng hơn các triệu chứng của viêm 

phổi, thậm chí có thể gây nên các đợt cấp và khiến bệnh nhân nhập viện. Những 

chất nitrat cũng là nguyên nhân làm trầm trọng các tiến triển của bệnh. Người bệnh 

nên ăn vừa phải, không nên ăn những thực phẩm có hàm lượng nitrat cao. 

Những đồ ăn chứa lượng lớn nitrat bao gồm: 

- Xúc xích. 

http://vietnamnet.vn/phoi-tag177692.html
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- Thịt xông khói. 

- Thịt nguội hoặc những thực phẩm ăn trưa chế biến sẵn. 

- Dăm bông 

Cảnh giác với những thực phẩm gây dị ứng 

Bệnh nhân viêm phổi dị ứng với những loại thực phẩm nhất định. Những thực 

phẩm này có liên quan tới sự trầm trọng của các triệu chứng hô hấp, chẳng hạn 

như ho, khó thở, thở khò khè và co thắt phế quản. 

Nếu các triệu chứng bệnh trở nên xấu đi sau khi ăn, bạn nên cân nhắc xem 

mình có bị dị ứng với loại thực phẩm dưới đây: 

- Trứng. 

- Các loại hạt. 

- Bột mỳ hoặc những loại ngũ cốc chứa gluten. 

- Sữa. 

- Đậu phộng. 

- Hạt cây, như hạt dẻ, quả óc chó hoặc quả hồ đào. 

- Đậu nành. 

- Động vật giáp xác bao gồm tôm, tôm hùm, cua; động vật thân mềm như ốc, 

sò,... 

Trên đây là những loại thực phẩm mà bệnh nhân viêm phổi nên tránh hết sức 

có thể để bệnh không bị nặng thêm. 

Thành Luân  

 

32.  Khuê Minh.Các bài thuốc dân gian chữa bệnh viêm đường hô hấp hiệu 

quả / Khuê Minh // https://vietnamnet.vn . – 2019 . – Ngày 31 tháng 8 

  

CÁC BÀI THUỐC DÂN GIAN CHỮA BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP 

HIỆU QUẢ 

 

Bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ có thể được chữa khỏi mà không cần dùng 

đến kháng sinh, bằng cách dùng các bài thuốc dân gian sau. 
Hiện nay với phong trào nuôi con không kháng sinh, nhiều bà mẹ đã tìm đến 

các bài thuốc dân gian để điều trị các bệnh về viêm đường hô hấp ở trẻ. Những bài 

thuốc này vừa rẻ tiền, dễ kiếm, lại không gây tác dụng phụ như khi dùng thuốc 

kháng sinh. 

Hỗn hợp nước vo gạo và rau diếp cá 

Cách thực hiện: Một nắm lá diếp cá, rửa sạch, giã nhuyễn. Sau đó, lấy một bát 

nước vo gạo trộn đều với diếp cá đã giã nhuyễn, đun sôi nhỏ lửa khoảng 20 phút. 

Sau đó chắt lấy nước cho bé uống lúc nước còn ấm. 

Mỗi ngày mẹ cho bé uống khoảng 3 lần. Nên cho bé uống sau mỗi bữa ăn 

khoảng 1 tiếng để bé đỡ bị nôn trớ. 

Chữa viêm đường hô hấp bằng rau diếp cá rất an toàn và hiệu quả cho trẻ. Ngoài 

tác dụng trị ho, rau diếp cá còn có tác dụng chữa cảm sốt rất hiệu quả. 

Lá húng chanh 

Lá húng chanh có tác dụng trị đờm, lợi phế, thông cổ. 

http://vietnamnet.vn/di-ung-tag18702.html
http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/cac-loai-benh/benh-ho/73764/
http://vietnamnet.vn/viem-phoi-tag63811.html
https://vietnamnet.vn/
https://vietnamnet.vn/ho-hap-o-tre-tag103056.html
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Cách làm: Một nắm lá húng chanh rửa sạch, thái nhỏ hoặc giã nát. Sau đó, 

cho vào chén, thêm một ít đường phèn hoặc mật ong rồi hấp cách thủy.  

Sau đó chắt nước để nguội rồi cho trẻ uống, mỗi ngày 2 lần. 

 

 
 

 

Cây xương sông trị tiêu đờm, viêm thanh quản 

Cây xương sông ngoài tác dụng trị cảm sốt thì còn có công dụng tiêu đờm, trị 

khản tiếng, viêm thanh quản. 

Cách thực hiện: Chọn lá xương sông non kết hợp với lá hẹ, rửa sạch, thái nhỏ, 

cho thêm ít đường, hấp cách thủy và cho trẻ uống nhiều lần trong ngày.  

Quất xanh  

Dùng quất xanh hấp đường phèn hoặc mật ong sẽ có tác dụng chữa ho do 

nhiễm lạnh. 

Cách thực hiện: Dùng 2-3 quả quất xanh, rửa sạch, cắt ngang, trộn với đường 

phèn hoặc mật ong rồi hấp cách thủy đến khi quất chín. Lưu ý là dằm cả vỏ, bỏ hạt, 

để nguội cho trẻ uống nhiều lần trong ngày. 

 Hoa hồng bạch chữa ho hiệu quả 

Cánh hoa hồng bạch rửa sạch trộn với một ít đường phèn, và một ít nước lọc, 

đem hấp cách thủy. Cho bé uống mỗi lần 1 thìa, mỗi ngày từ 3 đến 4 lần. 

Trị ho bằng lá hẹ và đường phèn 

Lấy một nắm lá hẹ rửa sạch, thêm đường phèn cho vào bát hấp cách thủy. Sau 

đó bỏ xác lấy nước cho bé uống. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 thìa. Cách này 

được các mẹ hay dùng vì khá đơn giản và hiệu quả. 

Củ cải trắng, gừng xay nhuyễn 

Củ cải trắng, gừng xay nhuyễn, thêm một ít nước lọc và một ít mật ong đem 

hấp cách thủy khoảng 10-15 phút rồi cho bé uống, mỗi lần 2-3 thìa cà phê, uống 3 

lần một ngày. 

Củ nghệ tươi 
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Củ nghệ tươi giã nhỏ, thêm nước lọc vào, thêm đường phèn cho vào chưng 

cách thủy 10 phút cho bé uống, mỗi lần uống 1/2 thìa cà phê tùy vào độ tuổi của 

bé. Cứ như thế ngày uống 3 lần cho đến khi khỏi bệnh. 

Lê + đường + xuyên bối 

Chọn trái lê to, bỏ vỏ, cắt nắp, khoét bỏ lõi. Bỏ vào bên trong lê 2-3 cục 

đường phèn nhỏ. 5-6 hạt xuyên bối (mua ở quầy thuốc đông y). Cho lê vào hấp 

cách thuỷ chừng 30 phút. Ngày cho bé ăn 2 lần. Có tác dụng chữa ho, viêm phổi, 

tiêu đờm. 

Nước củ cải, mật ong 
Lấy khoảng 500g củ cải, 50g mật ong. Tiếp đến, đem giã nát củ cải, vắt lấy 

nước và trộn với mật ong. Mỗi ngày cho trẻ dùng 2 lần. 

Tỏi hấp mật ong 

Tỏi, mật ong hấp cách thủy: Bóc 5 tép tỏi rồi cho vào chén giã nhuyễn. Trộn 

thêm 3 thìa cafe mật ong vào khuấy đều và cho vào nồi hấp cách thủy khoảng 10 

phút, đến khi hỗn hợp dậy mùi thơm là được.  

Mỗi ngày cho bé uống 3 lần, mỗi lần khoảng 25ml hỗn hợp. 

 Hành, tỏi ngâm mật ong 

Hành tím 1 củ. Tỏi nhỏ 2 củ hoặc tỏi to 1 củ. Hành tỏi bóc vỏ rửa sạch, thái 

khoanh tròn. Cho hành tỏi đã thái vào lọ, đổ mật ong ngập miệng rồi ngâm qua 

đêm hoặc 12 tiếng. Chắt lấy nước hành tỏi cho con uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1 

thìa cafe.  

Theo các bác sĩ, các bài thuốc dân gian trên điều trị rất tốt cho trẻ mới chớm 

bị bệnh viêm đường hô hấp. Tuy nhiên khi trẻ có những biểu hiện bệnh nặng, sốt 

cao quá 2 ngày thì cần đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám và đưa ra 

biện pháp điều trị phù hợp.  

Khuê Minh 
 

33. Lê Thanh Hải. Những thực phẩm nào người bệnh viêm phổi nên ăn? / Lê 

Thanh Hải . – 2019 . – Ngày 6 tháng 10 

 

NHỮNG THỰC PHẨM NÀO NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI NÊN ĂN? 

 

Viêm phổi là bệnh hô hấp thường mắc phải, bệnh gây ra bởi vi khuẩn, vi 

rút, nấm. Bệnh tấn công đường hô hấp, gây ho, đờm có máu, sốt, ớn lạnh và khó 

thở. 

Trong khi các loại thực phẩm không gây ra hoặc chữa được bệnh viêm phổi, 

nhưng một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp đảm bảo sự phục hồi nhanh cho 

bệnh. Một số thực phẩm trong chế độ ăn uống có thể chứng minh đặc biệt hữu ích 

có ý nghĩa trong điều trị và phục hồi bệnh viêm phổi. 

Trái cây và rau nhiều màu sắc 
Trái cây và rau quả là nguồn cung cấp hàng đầu của chất chống oxy hóa, giúp 

cơ thể chống lại và chữa lành các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật. Một nghiên cứu 

được công bố trong “Sức khỏe Dinh dưỡng cộng đồng” liên quan đến 1.034 phụ nữ 

cho thấy rằng những phụ nữ tiêu thụ chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả là ít có khả 

https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/y-hoc-co-truyen/
https://vietnamnet.vn/viem-phoi-tag63811.html
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năng bị nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phổi trong khi mang thai. Trái cây và 

rau đặc biệt giàu chất chống oxy hóa có xu hướng đầy màu sắc, bao gồm hoa quả, 

trái cây đậm màu và cà chua. Ăn trái cây và rau tươi, nấu chín hoặc thêm vào các 

loại thực phẩm lành mạnh khác, chẳng hạn như súp và sinh tố. 

Các loại ngũ cốc nguyên hạt 
Các loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp một lượng giá trị của các carbohydrate, 

nguồn nhiên liệu chính của cơ thể của bạn, cũng như một loạt các vitamin, khoáng 

chất và chất chống oxy hóa. Các vitamin B trong ngũ cốc nguyên hạt đóng một vai 

trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng và kiểm soát nhiệt độ cơ thể, rất 

quan trọng khi bạn đang mệt mỏi và sốt. Ngũ cốc cũng là một nguồn tốt của 

selenium, một khoáng chất hỗ trợ chức năng của hệ miễn dịch. Ví dụ về các ngũ 

cốc dinh dưỡng bao gồm yến mạch, gạo nâu, quinoa, bắp rang và lúa mạch. Đối 

với tùy chọn thuận tiện, chọn thức ăn chuẩn bị sẵn như bánh mì, ngũ cốc, bánh mỳ 

và trong đó liệt kê các loại ngũ cốc nguyên hạt như là một thành phần chính. 

  

 
Người bệnh viêm phổi nên ăn ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như gạo lứt 

  

Thực phẩm giàu protein 
Protein đóng một vai trò quan trọng trong việc sửa chữa mô và tăng chức 

năng miễn dịch. Chọn những nguồn thực phẩm ít chất béo bão hòa, chẳng hạn như 

đậu, đậu lăng, gia cầm không da, thịt trắng và cá. Tránh các nguồn chất béo bão 

hòa, chẳng hạn như các loại thịt đỏ và qua xử lý, có thể làm tăng tình trạng viêm. 

Cá nước lạnh như cá hồi và cá mòi, cung cấp một lượng lớn protein và chất béo 

omega3, là chất béo chống viêm cho cơ thể của bạn. Nghiên cứu của Đại học Y 

Nebraska, cho thấy rằng súp gà có thể giúp cải thiện độ ẩm và dinh dưỡng trong cơ 

thể khi bạn có một nhiễm trùng đường hô hấp. Để làm món súp gà tăng thêm dinh 

dưỡng, thêm rau có chất chống oxy hóa phong phú, chẳng hạn như rau lá xanh xắt 

nhỏ và cà chua thái hạt lựu. 

Đồ uống như nước, sinh tố, sữa và sữa đậu nành 
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Duy trì tốt đủ nước là một khía cạnh quan trọng của phục hồi viêm phổi. 

Trung tâm Y tế Đại học Maryland khuyến cáo uống 6-10 cốc chất lỏng như nước 

lọc, nước trái cây và trà loãng mỗi ngày. Trong khi vẫn còn gây nhiều tranh cãi, 

nhiều người tin rằng các sản phẩm từ sữa làm tăng lượng đờm?. Nếu bạn ngại uống 

sữa, có thể thay thế bằng uống sữa đậu nành, gạo, sữa hạnh nhân. Tránh uống rượu 

và đồ uống chứa cafein cao, đồ uống nhiều năng lượng và cà phê. 

Song song với điều trị thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, rõ ràng chọn thực 

phẩm đúng giúp làm nhanh hồi phục bệnh viêm phổi và tránh làm nặng thêm các 

triệu chứng không mong muốn. 

TS.BS. Lê Thanh Hải 
 

34. Đỗ Minh Hiền. Loại nước tốt cho người viêm phổi / Đỗ Minh Hiền // 

https://suckhoedoisong.vn . – 2020 . – Ngày 28 tháng 02 

 

LOẠI NƯỚC TỐT CHO NGƯỜI VIÊM PHỔI 

 

Viêm phổi là hiện tượng viêm nhiễm cấp tính ở phổi. Bệnh thường xảy ra sau 

khi đã mắc một bệnh khác ở đường hô hấp như sởi, ho gà, cúm, viêm phế quản, 

hen... Người bệnh thường ho có đờm vàng, hơi xanh, đau tức ngực, mệt mỏi có khi 

đờm mủ. Khi bị viêm phổi phải điều trị bằng kháng sinh theo chỉ định của thầy 

thuốc. Ngoài ra cần uống nhiều nước giúp loãng đờm, cần ăn lỏng để dễ tiêu. Sau 

đây là các loại nước uống mà người bệnh viêm phổi nên dùng sẽ giúp ích rất nhiều 

cho việc điều trị bệnh. 

Viêm phổi (không có suy thở), có thể dùng một trong các món ăn, nước uống 

sau: 

Nước sắc rau diếp cá: rau diếp cá 30g sắc uống ngày 2 lần. 

Nước rễ chuối tiêu: rễ chuối tiêu tươi 120g, giã nát lấy nước hâm nóng, cho 

chút muối uống. 

Nước sắc rễ cỏ tranh, rễ lau tươi: rễ cỏ tranh 50g, rễ lau tươi 50g, giã lấy nước 

uống nhiều lần. 

Nước sắc ngân hoa mật ong: ngân hoa 30g, mật ong 30g. Cho ngân hoa cùng 

500ml nước sắc lên lấy nước bỏ bã, để nguội cho mật ong vào uống trong ngày. 

Nước rễ lau: rễ lau tươi 150g đun nước uống thay nước chè. 

Nước sắc rễ cỏ tranh, ngó sen: rễ cỏ tranh tươi 150g, ngó sen tươi 200g. Rễ cỏ 

tranh cắt nhỏ, ngó sen thái mỏng tất cả cho vào sắc nước uống thường xuyên. 

Nước hoa mướp: hoa mướp rửa sạch cho vào cùng với nước đun sôi (để 10 

phút) sau đó cho mật ong vào uống. 

Viên hoàn bồ công anh: bồ công anh lượng tùy ý, sao khô tán bột, luyện với 

mật ong thành viên, ngày ngậm 3 lần, mỗi lần 1 viên, dùng sau khi ăn là tốt nhất. 

Cháo gạo lức rễ lau tươi: rễ lau tươi 150g, giã vắt nước, cho vào 50g gạo lức, 

nấu cháo, chia ra ăn nóng ngày 2-3 lần. 

Cháo gạo lức củ cải: củ cải trắng tươi, gạo lức đều 100g cùng nấu cháo ăn. 

Hoặc củ cải ép lấy nước nấu cháo ăn, chia 2 lần sáng và tối. 

https://suckhoedoisong.vn/
http://suckhoedoisong.vn/viem-phoi.html
http://suckhoedoisong.vn/phong-ngua-viem-phoi-do-nhiem-vi-khuan-legionella.html
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Cháo hạnh nhân hoa huệ: hoa huệ 50g, hạnh nhân 10g, gạo 50g. Gạo cho 

nước đun sôi lên mới cho hai vị thuốc vào, nấu cháo. Cháo chín cho ít đường, ngày 

ăn 1 lần. 

Viêm phổi (ho đờm mủ) 

Tỏi tía sắc với dấm: tỏi vỏ tía 1 củ đem giã nát, thêm 120g dấm, cho vào nồi 

đất sắc, uống sau khi ăn. 

Tỏi ngâm dấm: tỏi 250g, dấm vừa đủ ngập tỏi. Tất cả bỏ vào lọ ngâm 7 ngày 

là dùng được. Ăn 3-4 lần mỗi lần 6-10g. 

Nước sắc rễ sơn đậu cát cánh: rễ sơn đậu 60 g, cát cánh 15 g, sắc nước uống, 

ngày 2 lần. 

Nước sắc lá sen tươi: lá sen tươi 20g (hoặc khô cũng được). Sắc nước uống 

ngày 2-4 lần. 

Nước lá tre tươi: lá tre tươi không hạn chế, giã nát ép lấy nước, ngày uống 3-4 

lần, mỗi lần một cốc. 

Kiệu trộn mật ong: củ kiệu 60g, mật ong 120g. Kiệu thái nhỏ trộn mật ong, 

ngày dùng 1-2 lần, mỗi lần 30-50g. 

Tổ ong, mật ong: tổ ong 1 cái, mật ong vừa đủ. Đổ mật đầy vào các buồng 

ong, rồi cho vào nồi đất sao vàng lên, mang tán bột. Ngày uống 2-3 lần với nước 

ấm, mỗi lần 9g. 

Nước sắc rễ ý dĩ: Rễ ý dĩ 30-60g, sắc nước uống ngày 2-4 lần. 

Nước sắc hoa lựu: hoa thạch lựu lượng vừa đủ, sắc nước uống, ngày 2-4 lần. 

Nước rau diếp cá, rễ lau: rau dấp cá 120g, rễ lau 60g. Giã lấy nước uống ngày 

2-3 lần. 

Rau diếp cá, cát cánh, cam thảo: rau diếp cá 500g, cát cánh 10g, cam thảo 

10g. Cho cát cánh, cam thảo vào 250ml nước sắc còn 120ml. Rau diếp cá rửa sạch 

bằng nước vo gạo, ép lấy nước, rồi cho chung vào thuốc sắc uống. 

Móng giò lợn hầm địa cốt bì: địa cốt bì 60-12g, móng giò lợn 1 cái. Mang 

hầm nhừ, ăn cái, uống nước. 

BS. Đỗ Minh Hiền 
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B/ VIÊM PHỔI CẤP DO VI RÚT CORONA 

 

PHẦN I: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH 

VIÊM PHỔI DO VI RÚT CORONA 
 

 

35. LyLy Cao.Virus corona là gì? Những điều cần biết về virus Vũ Hán / 

LyLy Cao . – 2020 . – Ngày 26 tháng 01 

 

    VIRUS CORONA LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIRUS VŨ HÁN 

 

Một loại virus đường hô hấp đã lây lan từ Trung Quốc sang nhiều quốc gia 

khác trên thế giới. Dưới đây là những điều cần biết về loại virus này. 

 

 
 

Hầu hết trường hợp nhiễm bệnh đều liên quan tới những người di chuyển từ 

Trung Quốc. Bệnh bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc) tại một khu chợ bán 

gia cầm, hải sản và động vật hoang dã.  

Virus corona là gì? 

Virus được gọi là corona vì các gai nhô ra khỏi màng của chúng, giống với 

vương miện hoặc quầng mặt trời khi được chụp bằng kính hiển vi điện tử.  

Chúng có thể lây nhiễm cho cả động vật và người, và có thể gây ra các bệnh 

về đường hô hấp, từ cảm lạnh thông thường đến các tình trạng nguy hiểm như Hội 

chứng hô hấp cấp tính nặng, hay SARS - nguyên nhân khiến hàng ngàn người trên 

thế giới mắc bệnh và gần 800 người thiệt mạng - bùng phát năm 2003. 
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Nguồn gốc của sự bùng phát? 

Động vật có thể là nguồn chính của sự bùng phát, nhưng vẫn chưa rõ là động 

vật nào. Sự bùng phát trong quá khứ của những căn bệnh tương tự, gồm SARS, 

cũng được cho là xuất phát từ các chợ động vật sống. Các virus corona gây ra hội 

chứng hô hấp Trung Đông (MERS) được truyền sang người qua lạc đà. 

Tuy nhiên, mặc dù những bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus corona ở Vũ Hán 

(Trung Quốc) được cho là đã mắc bệnh tại chợ, chính quyền Trung Quốc cho biết 

căn bệnh này cũng có thể truyền từ người sang người.  

Ngày càng nhiều người, gồm cả các chuyên gia y tế chăm sóc bệnh nhân, đã 

bị nhiễm bệnh. Điều đó làm cho việc kiểm soát virus khó khăn hơn. 

Các triệu chứng nhiễm bệnh là gì? 

Các triệu chứng khi nhiễm virus gồm sốt, ho nặng và khó thở hoặc thở ngắn. 

Bệnh gây tổn thương phổi và viêm phổi. Các trường hợp nhẹ có thể giống cúm 

hoặc cảm lạnh, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn.  

Thời gian ủ bệnh - thời gian từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh cho tới khi xuất 

hiện của các triệu chứng - được cho là khoảng hai tuần. 

Chính quyền Trung Quốc cũng cho biết đã phát hiện các trường hợp không 

tuân theo mô tả thông thường. Ở những bệnh nhân này, các triệu chứng đầu tiên 

liên quan tới dạ dày và ruột, gồm tiêu chảy. 

Virus lây lan như thế nào? 

Virus corona Vũ Hán rất có thể lây truyền qua ho và hắt hơi, như những 

trường hợp cúm và virus đường hô hấp khác, Tiến sĩ Julie Vaishampayan, Chủ tịch 

ủy ban y tế công cộng của Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Mỹ, nhận định. 

Các nhà khoa học đang nỗ lực để tìm hiểu virus dễ dàng lây truyền như thế 

nào.  

Cuộc điều tra một gia đình, được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, gợi 

ý virus này được truyền từ một người bệnh sang 6 người khác trong gia đình; trong 

đó chỉ có hai người tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên. 

Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Mỹ đã phân tích 198 trường hợp 

được xác nhận tại Vũ Hán. Các nhà nghiên cứu phát hiện 22% tiếp xúc trực tiếp 

với chợ thịt và 32% tiếp xúc với những người bị sốt hoặc mắc bệnh hô hấp. 

Trong khi gần một nửa không đến chợ và cũng không có liên hệ với bất cứ ai 

bị bệnh. 16 nhân viên chăm sóc sức khỏe đã bị nhiễm bệnh trong khi chăm sóc 

bệnh nhân, báo cáo cho biết. 

Thuốc điều trị là gì? 

Phương pháp điều trị chính là chăm sóc hỗ trợ, gồm đảm bảo bệnh nhân được 

cung cấp đủ oxy và sử dụng máy thở để đẩy không khí vào phổi nếu cần thiết, Tiến 

sĩ Vaishampayan nói.  

Bệnh nhân nên nghỉ ngơi và uống nhiều nước trong khi hệ thống miễn dịch 

làm việc của nó và tự chữa lành vết thương. 

Không có loại thuốc nào được chấp thuận cho bất kì bệnh dịch nào gây ra 

bởi virus corona, kể cả virus corona Vũ Hán, mặc dù một loại thuốc chống virus có 

tên là remdesivir dường như có hiệu quả ở động vật. 
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Các nhà khoa học đã rất nhanh chóng xác định virus và các quan chức của 

Viện Y tế Quốc gia của Mỹ cho biết những tiến bộ trong công nghệ có thể giúp thử 

nghiệm vắc-xin chống lại virus corona Vũ Hán trong vòng ba tháng. 

Cách phòng bệnh? 

Nếu bị viêm đường hô hấp, đeo khẩu trang giúp bảo vệ những người xung 

quanh bằng cách giảm nguy cơ lây nhiễm, các chuyên gia cho biết. Đeo mặt nạ 

phẫu thuật có thể phần nào bảo vệ mọi người không bị lây nhiễm trong đám đông 

nếu có dịch, nhưng nói chung, mặt nạ phẫu thuật không đủ để lọc tất cả không khí 

được hít vào. Các chuyên gia tư vấn tốt hơn hết là rửa tay thường xuyên trong suốt 

cả ngày. 

LyLy Cao 

 

36. Minh Dương. Đại cương về Corona virut / Minh Dương // 

http://benhnhietdoi.vn . – 2020 . – Ngày 31 tháng 01 

 

ĐẠI CƯƠNG VỀ CORONAVIRUS 

  

Coronavirus là nhóm các loài virus thuộc phân họ Coronavirinae trong họ 

Coronaviridae, của Bộ Nidovirales. Coronavirus là virus có hệ gen ARN dương 

sợi đơn kèm nucleocapsid đối xứng xoắn ốc. Bộ gen của Coronavirus lớn 

khoảng từ 26 - 32 kilo base. Hình ảnh dưới kính hiển vi điện tử của chúng có 

một vành tạo bởi các protein bề mặt giống như vương miện, bởi vậy chúng có 

tên gọi Coronavirus. Nhóm Coronavirus có thể gây bệnh ở người và nhiều loài 

động vật. Ở người chúng thường gây ra các triệu chứng cảm lạnh thông 

thường, nhiễm trùng mũi, xoang hoặc cổ họng và lây lan qua hắt hơi, ho. Tuy 

nhiên, một số biến chủng có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêmtrọng hoặc tử vong. 

CẤU TRÚC VIRUS 

Coronavirus có hình cầu với đường kính khoảng 125nm. Đặc điểm nổi bật 

nhất của coronavirus các protein bề mặt lồi ra thành các gai. Bên trong vỏ của 

virion là nucleocapsid sợi đơn dương đối xứng xoắn ốc. 

Các hạt virus Coronavirus chứa bốn protein cấu trúc chính. Đây là các protein 

spike (S), màng (M), vỏ (E) và nucleocapsid (N), tất cả đều được mã hóa trong đầu 

3 ′ của bộ gen virus. Protein S có trọng lượng khoảng 150 kDa đa số gồm hai tiểu 

phần S1 hình cầu ở đầu và S2 là phần cuống, tạo nên cấu trúc gai đặc biệt trên bề 

mặt của virus và có vai trò trung gian gắn vào thụ thể chủ của tế bào vật chủ. 

Protein M là protein cấu trúc chính của màng virus khiến virion có hình cầu. 

Protein E (8 -12 kDa) nằm trên vỏ virus và có vai trò chính trong việc lắp ráp và 

giải phóng virus. Protein N tồn tại trong nucleocapsid và có vai trò liên kết bộ gen 

virut thành cấu trúc kiểu chuỗi hạt để đóng gói bộ gen thành các hạt virus. 

Ngoài 4 protein chính trên, còn có protein phi cấu trúc hemagglutinin-esterase 

(HE), có vai trò tăng cường sự xâm nhập của virus qua trung gian protein S và giúp 

virus xâm nhập vào tế bào niêm mạc. Các protein phi cấu trúc khác có vai trò trong 

đảm bảo các hoạt động của virus. 

HỆ SINH THÁI CORONA VIRUS 

http://benhnhietdoi.vn/
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Coronavirus được phân loại thành 3 nhóm: Nhóm I bao gồm các mầm bệnh 

động vật; nhóm II bao gồm các virus gây bệnh ở súc vật nuôi và các coronavirus ở 

người liên quan đến hô hấp; và nhóm III bao gồm các coronavirus gia cầm. Trong 

một phân loại khác, có 4 nhóm α, β, δ và γ. Nhóm α chủ yếu ở dơi, và các virus 

PEDV; TGEV gây tiêu chảy ở lợn, FIPV gây viêm phúc mạc ở mèo và các chủng 

HCoV-229E và HCoV-LN63 gây cảm lạnh ở người. Nhóm β có các virus gây bệnh 

ở dơi, viêm gan ở chuột, các virus SARS được cho là từ dơi và MERS-CoVđược 

cho là từ dơi và lạc đà truyền sang người; các virus HCoV043 và HCoV-HKU1 

gây cảm lạnh ở người cũng thuộc nhóm này. Nhóm δ có virus gây bệnh tăng 

Plasmocyte đuôi gai. Nhóm γ có các virus gây bệnh ở bò, chuột, gà và một số gia 

súc khác. Ngoài các coronavirus phổ biến trên, người ta cũng phát hiện các chủng 

coronavirus mới như SW ở cá voi hay các Mesoniviridae là những phân nhánh của 

Nidovirales lưu hành ở các côn trùng. 

Mô hình của 2 virus SARS và MERS-CoV cho thấy Coronavirus lưu hành ổn 

định trong quần thể các vật chủ tự nhiên. Nhưng khi chúng biến đổi và lây lan sang 

vật chủ mới, chúng sẽ lây lan theo cấp số nhân. Các Coronavirus lưu hành ở người 

gây khoảng 20% số ca nhiễm trùng hô hấp hàng năm. Khác biệt so với các 

Rhinovirus thường gây cảm lạnh về mùa thu và mùa xuân, hầu hết các trường hợp 

bệnh Coronavirus xảy ra vào mùa đông, chỉ một số ít vào mùa xuân và mùa thu, và 

hầu như không có có trường hợp bệnh xảy ra vào mùa hè. Điều này gợi ý mối 

tương quan giữa thay đổi thời tiết và sự lây truyền của Coronavirus. 

CƠ CHẾ NHÂN LÊN TRONG VẬT CHỦ 

Khi xâm nhập vào vật chủ, protein S gắn vào thụ thể của nó trên bề mặt màng 

tế bào niêm mạc đường hô hấp của vật chủ. Đa số các coronavirus sử dụng 

peptidase làm thụ thể tế bào của chúng. SARS-CoV và HCoV-NL63 sử dụng men 

chuyển angiotensin 2 (ACE2) làm thụ thể của chúng, còn MERS-CoV dùng 

peptidase 4 (DPP4) để làm thụ thể xâm nhập vào tế bào người. Sự thay đổi di 

truyển virus làm thay đổi khả năng gắn kết thụ cảm thể và thay đổi vật chủ của 

chúng. 

Bước tiếp theo sau khi xâm nhập tế bào vật chủ là dịch mã gen sao chép từ 

RNA gen của virion. Đầu tiên chúng tổng hợp ra sợi ARN thông tín để tổng hợp ra 

các protein cấu trúc và phi cấu trúc để đảm bảo các hoạt động tiếp của virus, tiếp 

đó chúng tạo ra một sợi ARN âm đóng vai trò khuôn mẫu để tổng hợp tiếp cái sợi 

ARN dương con. Sau quá trình sao chép và tổng hợp RNA thế hệ con, các protein 

cấu trúc virut S, E và M được chuyển vào lưới nội bào (ER) và di chuyển vào 

khoang trung gian reticulum-Golgi (ERGIC). Ở đó, bộ gen của virut được bao bọc 

bởi protein N thành các Nucleocapsid. Protein M phối hợp với protein E tích hợp 

vào màng của ERGIC thành lớp vỏ virus gắn bọc lấy Nucleocapsid tạo ra các hạt 

giống virus (VLP). Sau đó protein S gắn vào lớp màng của VLP thành các hạt 

virion trưởng thành. 

Sau khi lắp ráp, virion được vận chuyển đến bề mặt tế bào trong các túi và 

được giải phóng bởi exocytosis. Trong một số trường hợp protein S không được 

gắn vào màng virion đưa đến bề mặt tế bào nên không trình diện kháng nguyên để 

tạo miễn dịch. Điều này dẫn đến sự hình thành của các tế bào đa nhân khổng lồ, 



87 
 

cho phép virus lây lan và tồn tại trong cơ thể bị nhiễm bệnh mà không bị hệ miễn 

dịch phát hiện hoặc bị vô hiệu hóa bởi các kháng thể đặc hiệu. 

CÁC BỆNH LÝ DO VIRUS CORONA VIRUS 

Có 4 chủng Coronavirus lưu hành ở người gây bệnh cảm lạnh. Hai chủng 

HCoV-229E và HCoV-NL63 là α-coronaviruses trong khi hai chủng HCoV-OC43 

và HCoV-HKU1 thuộc nhóm β-coronaviruses. Những virus này là đặc hữu trong 

quần thể người, gây ra khoảng 20% số ca nhiễm trùng đường hô hấp hàng năm. 

Sau khi xâm nhập đường hô hấp qua mũi và ủ bệnh khoảng 3 ngày, bệnh nhân 

thường có các triệu chứng cảm lạnh như nghẹt mũi, hắt hơi, sổ mũi và đôi khi ho 

và phát tán virus ra môi trườ từa dịch tiết đường hô hấp. Bệnh sẽ tự hết sau vài 

ngày, nhưng ở nhóm bệnh nhân là ở trẻ sơ sinh, người già và ở những người mắc 

bệnh tiềm ẩn, có thể có biểu hiện nặng hơn như viêm đường hô hấp dưới hoặc bội 

nhiễm vi khuẩn. 

SARS-CoV thuộc nhóm 2b β-coronavirus gây ra vụ dịch Hội chứng hô hấp 

cấp tính nặng (SARS) xảy ra vào năm 2002-2003 làm nhiễm khoảng 8098 bệnh 

nhân với 774 trường hợp tử vong (tỷ lệ tử vong là 9%) và gây thiệt hại 59 tỷ USD. 

Tỷ lệ tử vong lên tới 50% ở những người trên 60 tuổi. Nghi vấn ban đầu chúng 

xuất phát từ cầy hương. Tuy nhiên, hiện nay người ta chấp nhận rằng SARS-CoV 

có nguồn gốc từ loài dơi vì một số lượng lớn dơi móng ngựa Trung Quốc có bằng 

chứng huyết thanh cho nhiễm trùng CoV từ trước hoặc phân lập được 2 loại CoV 

có cấu trúc di truyền gần gũi với SARS hơn bất kỳ loại virus nào khác được xác 

định cho đến nay, và dùng chung thụ thể ACE2 như SARS. 

Việc lây truyền SARS giữa người với người ở mức độ hạn chế. Lây lan chủ 

yếu trong các thành viên của gia đình hoặc cơ sở y tế và kiểm soát tương đối hiệu 

quả thông qua kiểm dịch. Các trường họp lây lan qua tiếp xúc thông thường ngoài 

xã hội hoặc qua sử dụng chung dịch vụ công cộng như phương tiện giao thông, 

khách sạn, nhà hàng hầu như ít xảy ra. 

SARS-CoV chủ yếu lây nhiễm các tế bào biểu mô trong phổi. Virus có khả 

năng xâm nhập vào các đại thực bào và tế bào đuôi gai nhưng chỉ dẫn đến nhiễm 

trùng tự giới hạn. Nhưng người ta cho rằng quá trình này giải phóng nhiều 

cytokine và chemokine có thể gây các tổn thương phổi. Các mô hình động vật gặm 

nhấm bị nhiễm các chủng SARS-CoV cũng có các đặc điểm lâm sàng tương tự như 

bệnh ở người đi kèm sự tăng các cytokine tiền viêm và giảm phản ứng tế bào T. 

👉Năm 2012 xuất hiện MERS-CoV, là một loại CoV mới ở Trung Đông và lây lan 

sang các khu vực khác gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (viêm phổi và suy thận). 

Tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2014, đã có tổng cộng 855 trường hợp mắc MERS-

CoV, với 333 trường hợp tử vong (tỷ lệ tử vong khoảng 40% ). MERS-CoV là một 

nhóm 2c β-coronavirus có liên quan đến hai loại coronavirus ở dơi đã được xác 

định trước đó là HKU4 và HKU5. Tuy nhiên con người hiếm khi tiếp xúc với dơi 

và lạc đà là vật chủ trung gian. Các nghiên cứu huyết thanh học đã xác định được 

kháng thể MERS-CoV trên lạc đà ở Trung Đông, và các dòng tế bào của lạc đà cho 

phép sao chép MERS-CoV Các nghiên cứu gần đây xác định MERS-CoV gần như 

giống hệt nhau ở cả lạc đà và người bị nhiễm ở Arabi Saudi. 
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Ngày 31/12/2019 tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) xuất hiện vụ dịch viêm 

phổi Vũ Hán do coronavirus mới (n-CoV) từ ổ khởi phát ở chợ hải sản Huanan. 

Bệnh ủ bệnh từ 7-14 ngày, chủ yếu gây tình trạng viêm phổi.  

CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG 

Trong hầu hết các trường hợp cảm lạnh thông thường do coronavirus, bệnh sẽ 

tự khỏi nên chẩn đoán virus là không cần thiết. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu 

dịch tễ học và thú y nó có thể vẫn cần chẩn đoán virus. Ngoài ra chẩn đoán cũng 

rất quan trọng khi có dịch CoV nghiêm trọng như MERS-CoV, SARS và n-CoV. 

Việc xác định các trường hợp sẽ hướng dẫn các biện pháp y tế công cộng để kiểm 

soát dịch bệnh. PCR phiên mã ngược (RT-PCR) được sử dụng để phát hiện nhanh 

virus trong các mẫu lâm sàng. Các xét nghiệm huyết thanh học sẽ giúp chẩn đoán 

hồi cứu phục vụ các nghiên cứu dịch tễ học. Trong kỹ thuật RT-PCR để chẩn đoán 

coronavirus, các vùng khuếch đại trong chuỗi mã hóa RNA polymerase phụ thuộc 

RNA của virus và vùng gen mã hóa protein N đang được sử dụng để chẩn đoán 

coronavirus. 

Cho đến nay, không có phương pháp điều trị chống vi-rút nào đặc hiệu nào 

với coronavirus ở người, vì vậy các phương pháp điều trị chỉ mang tính hỗ trợ. 

Nghiên cứu invitro cho thấy interferon (IFN) có hiệu quả một phần chống lại 

coronavirus. IFN kết hợp với ribavirin có thể có hoạt tính chống coronavirus cao 

hơn IFN đơn thuần. Tuy nhiên, hiệu quả trên lâm sàng còn chưa được khẳng định. 

Các biện pháp hỗ trợ bao gồm hỗ trợ hô hấp như thở oxy, thở máy, ECMO giúp 

giữ bệnh nhân sống sót cho đến khi bệnh tự hồi phục. Huyết thanh có kháng thể 

trung hòa SARS-CoV đã được sản xuất và có thể sử dụng hữu ích nhất để bảo vệ 

nhân viên y tế. Các mô hình cytokine ở bệnh nhân bị bệnh coronavirus nặng và 

biện pháp lọc, hấp phụ cytokine để điều trị bệnh nhân cũng đang được nghiên cứu. 

Dự phòng lây truyển coronavirus bằng các biện pháp dự phòng chuẩn như 

dùng khẩu trang khi tiếp xúc gần, rửa tay, giám sát các đôi tượng trở về từ vùng 

dịch tễ và cách ly bệnh nhân. Các vắc-xin phòng coronavirus chỉ mới phát triển 

được trong thú y với những bệnh như IBV, TGEV, PEDV và Canine CoV và cũng 

chưa thực sự hiệu quả. Vắc-xin kết hợp giữa virus dại hoặc camelpox và MERS-

CoV đang được phát triển để tiêm chủng cho lạc đà nhằm hạn chế nguy cơ dịch 

bệnh MERS ở Trung Đông. Các vắc xin phòng bệnh SARS, MERS-CoV ở người 

đang được nghiên cứu phát triển. 

Ths.Bs Nguyễn Trung Cấp  

 

37. Trung Hiếu.Vì sao Covid-19 và virus SARS-CoV-2 gây bệnh này mang 

tên khác nhau? / Trung Hiếu // https://vov.vn . – 2020 . – Ngày 24 tháng 02 

 

VÌ SAO COVID-19 VÀ VIRUS SARS-COV-2 GÂY BỆNH NÀY MANG 

TÊN KHÁC NHAU 

 

Trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích việc đặt tên cho 

dịch Covid-19 cũng như virus gây bệnh này (SARS-CoV-2). 
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Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nguy hiểm 

gây ra đã bùng phát lên từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019 rồi lan ra 

nhiều địa phương của quốc gia này cũng như phát tán ra nhiều quốc gia và vùng 

lãnh thổ khác. 

Ban đầu ngành y tế thế giới tạm gọi virus (vi-rút) này bằng cái tên “virus 

corona mới 2019” (viết tắt là 2019-nCoV) và chưa có tên riêng cho dịch bệnh gây 

ra bởi virus này. 

 Đến ngày 11/2/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố tên chính 

thức mà họ đặt cho dịch này là Covid-19. 

Bên cạnh đó, WHO cũng nhất trí với tên gọi chính thức cho virus gây bệnh 

này là “virus corona hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2” (viết tắt là SARS-CoV-2). 

Vì sao virus và bệnh do virus lại mang tên khác nhau? 

Các virus và các bệnh tương ứng do chúng gây ra thường có tên khác nhau. 

Chẳng hạn, HIV là virus gây bệnh AIDS. Người ta thường biết tên của bệnh, như 

là sởi, nhưng lại ít biết tên virus gây ra nó, đó là rubeola. 

Có nhiều quy trình và mục đích khác nhau về việc đặt tên virus và bệnh tương 

ứng. 

Virus được đặt tên dựa trên cấu trúc gen để hỗ trợ cho việc phát triển các cuộc 

kiểm tra chẩn đoán, vaccine (vắc-xin), và thuốc chữa trị. Các nhà virus học và 

cộng đồng khoa học rộng hơn thực hiện công việc này. Cụ thể, Ủy ban Quốc tế về 

Phân loại Virus (ICTV) sẽ định ra tên cho các virus. 

Trong khi đó, các căn bệnh được đặt tên nhằm giúp cho việc thảo luận ngăn 

ngừa bệnh, sự lan truyền của bệnh, mức độ nghiêm trọng, và việc chữa trị bệnh. 

WHO có vai trò phản ứng và chuẩn bị trước các căn bệnh ở con người nên tổ chức 

này đã đặt tên chính thức cho các bệnh trong bảng Phân loại Bệnh Quốc tế (ICD). 

Ủy ban ICTV vào ngày 11/2/2020 đã công bố “virus corona hội chứng hô hấp 

cấp tính nặng 2” (viết tắt là SARS-CoV-2) là tên chính thức của virus corona 

chủng mới. ICTV lựa chọn tên này là vì virus đó có liên hệ về gen với loại virus 

corona gây ra dịch SARS năm 2003. Tuy nhiên, hai virus này vẫn khác nhau. 

Còn WHO công bố tên mới Covid-19 cho bệnh, cũng vào ngày 11/2/2020 sau 

khi tuân theo các hướng dẫn trước đó của Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới 

(OIE) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hợp Quốc. 

WHO dùng tên mới của virus gây bệnh Covid-19 như thế nào? 

Nhìn từ góc độ rủi ro truyền thông, việc sử dụng tên SARS có thể vô tình gây 

ra hoang mang không cần thiết ở một bộ phận dân chúng, đặc biệt là ở châu Á nơi 

từng hứng chịu dịch SARS vào năm 2003. 

Do lý do đó và một số yếu tố khác, WHO đã bắt đầu sử dụng cách nói “virus 

chịu trách nhiệm về Covid-19” hay “virus Covid-19” khi thông báo về dịch bệnh 

cho công chúng. Đây là các cách gọi bổ sung, không nhằm thay thế hoàn toàn cho 

tên gọi chính thức do ICTV đề xuất. 

Các tài liệu được công bố trước khi có tên chính thức SARS-CoV-2 không 

cần phải cập nhật (trừ phi cần thiết) nhằm tránh gây khó hiểu, nhầm lẫn./. 

Trung Hiếu 
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38. Minh Dương.Virus corona biến chủng nghĩa là gì và có nguy hiểm hay 

không? / Minh Dương // http://khampha.vn . – 2020 . – 14 tháng 3 

 

VIRUT CORONA BIẾN CHỦNG LÀ GÌ VÀ CÓ NGUY HIỂM  

HAY KHÔNG? 

 

Virus corona chủng mới giống như tất cả các loại virus khác đều sẽ trải qua 

quá trình đột biến hoặc trải qua những thay đổi nhỏ trong bộ gen của nó. 

Một nghiên cứu được công bố gần đây cho thấy virus corona chủng mới hay 

còn có tên gọi khác là virus SARS-CoV-2, đã đột biến thành 2 chủng: một loại 

“hung hăng” hơn và một loại khá “hiền lành” hơn. 

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đăng tải trên tạp chí khoa 

học National Science Review hôm 3/3 cho thấy virus corona chủng mới đã tiến hóa 

thành 2 chủng lớn, với cơ chế lây nhiễm và phân bổ địa lý khác nhau. Các nhà 

khoa học đã phân tích 103 đoạn gene của virus corona chủng mới và phát hiện đột 

biến tại 149 vị trí. Các nhà khoa học phát hiện một trong hai chủng, được ký hiệu 

là chủng L, phổ biến hơn và cũng “hung hăng” hơn tức là khả năng lây lan mạnh 

hơn so với chủng còn lại gọi là chủng S. 

Tại Ý cũng đã xác định đồng thời có 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2, 

khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc. 

 

 
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã kiểm tra 103 mẫu virus SARS-CoV-2 và phát hiện ra 

hai loại virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19. 

 

Virus corona biến chủng hay đột biến thật sự là gì? 
Nathan Grubaugh, một nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Yale đã 

đăng tải ý kiến của mình trên tạp chí Nature Microbiology vào ngày 18/2 với tiêu 

đề "Chúng ta không nên lo lắng việc virus biến đổi trong khi dịch bệnh bùng phát." 

http://khampha.vn/


91 
 

CNN đã dẫn lại những chia sẻ của nhà dịch tễ học để giúp mọi người hiểu rõ 

hơn về việc biến đổi của virus. 

Biến đổi hay đột biến là một khả năng bình thường để tồn tại của nhiều loại 

virus và virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) cũng không ngoại lệ. Nhưng vật 

liệu di truyền của virus là RNA chứ không phải DNA như ở người. Không giống 

như DNA của con người, khi virus sao chép vật liệu di truyền, chúng không “hiệu 

đính” lại chu kỳ sao chép trước đó. 

Bởi vì virus RNA về cơ bản hoạt động mà không cần kiểm tra nên chúng 

thường dễ mắc lỗi và chúng cũng không có cơ chế để sửa chữa những "sai lầm" 

này như tế bào người. Những lỗi này chính là đột biến và nó khiến virus biến đổi 

nhanh chóng hơn so với các sinh vật khác. Điều này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng 

những sai lầm trong quá trình sao chép này thường tạo ra những thay đổi trung tính 

hoặc có hại cho các virus mới được tạo ra. 

Nếu là đột biến trung tính thường sẽ không cải thiện hay cản trở sự sống của 

virus, nó vẫn tiếp tục phát triển, lan truyền mà không có bất kỳ ảnh hưởng đáng 

chú ý nào đối với vật chủ. Nếu đột biến có hại cho virus sẽ khiến nó khó có khả 

năng sống sót và bị loại bỏ thông qua chọn lọc tự nhiên. 

Một điều may mắn là khi đột biến xảy ra nhằm giúp virus có khả năng lây lan 

hoặc sống sót tốt hơn, thì chúng thường không có khả năng tạo ra sự khác biệt 

trong quá trình bùng phát bệnh dịch. Các đặc điểm của virus như gây nhiễm trùng 

và tạo nên mức độ nghiêm trọng của bệnh được kiểm soát bởi nhiều gen và mỗi 

gen đó có thể ảnh hưởng đến khả năng lây lan của virus theo nhiều cách khác nhau. 

Những đặc điểm này giống như các khối nhỏ trong khối rubik, chỉ cần một 

khối thay đổi sẽ dẫn tới khối khác thay đổi theo. Bởi vậy, khả năng virus điều 

hướng một chuỗi thay đổi phức tạp để trở nên nguy hiểm hơn chỉ trong thời gian 

ngắn của đợt bùng phát dịch là rất thấp. 

Tuy nhiên, một số đột biến của virus thực sự nguy hiểm. Rất có thể một loạt 

các đột biến trong suốt lịch sử tiến hóa của virus corona đã cho phép một chủng 

corona gây bệnh cho dơi có thể lây sang con người. Tương tự như vậy, các đột 

biến chính trong protein HIV được cho là đã cho phép virus lây lan từ tinh tinh 

sang người. Trong dịch Ebola gần đây ở Tây Phi, một đột biến có thể giúp virus 

này lây nhiễm vào các tế bào người. 

Virus đột biến có ảnh hưởng gì tới việc phát triển vắc xin? 
Sự biến đổi liên tục của virus corona chủng mới sẽ khiến vắc xin ngừa loại 

virus này trong tương lai mất dần hiệu quả. Để virus tiến hóa tới mức có thể tạo ra 

sự đề kháng với vắc xin sẽ cần rất nhiều năm, khi nó đã tích lũy đủ những thay đổi 

nhỏ để tạo thành một đột biến lớn. 

Nhiều loại vaccine chống virus RNA như sốt vàng da, sởi hay quai bị,… đã 

được phát triển trong suốt những năm 1930-1970, đến nay vẫn có hiệu quả cao. 

Những virus này được cho là có tốc độ biến đổi nhanh hoặc nhanh hơn virus 

corona. Trên thực tế, hai chủng virus corona mới được đề xuất là S và L được phát 

hiện chỉ khác nhau hai đột biến nhỏ, còn giống nhau tới 99,993%. 

Do đó, rất có thể bất cứ loại vắc xin nào ngăn ngừa được virus corona trước 

đây cũng có thể chống lại một chủng corona khác. Nhưng lý do chúng ta cần một 
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loại vắc-xin để ngăn ngừa virus có liên quan nhiều đến việc làm thế nào chúng ta 

lường trước được việc virus này cải tổ bộ gen của nó hơn là cách nó biến đổi. 

 

 
Các nhân viên y tế khử trùng tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 24- 

 

Tập trung vào việc chống dịch hơn là sự đột biến của virus 
Việc liên hệ các đột biến với những ảnh hưởng tới sức khỏe cộng động cần 

phải có các cuộc điều tra thực nghiệm lâu dài và dịch tễ học nghiêm ngặt. Nhưng 

điều đó không khả thi trong một đợt bùng phát bệnh. 

Trong khung thời gian có hạn này, các nhà khoa học chỉ có thể suy đoán về 

tác động của đột biến. Vì những lý do này, việc đưa ra những tuyên bố về bản chất 

của virus trong khi bùng phát dịch có thể thiếu cơ sở và gây nguy hiểm. 

Ví dụ một nghiên cứu đã từng gây tranh cãi lớn trong ngành y đó là về một 

đột biến của virus Zika - nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Năm 2018, 

khi dịch được phát hiện ở Ấn Độ, đã có tuyên bố rằng “virus đang lưu hành không 

chứa đột biến gây bệnh đầu nhỏ" nên nó không gây hại cho thai nhi. Sự hiểu 

lầm này về một đột biến của virus trong giai đoạn bùng phát bệnh có thể đã khiến 

các phụ nữ mang thai “bỏ qua” sự nguy hiểm của Zika, đây là một ảnh hưởng rất 

khó để định lượng. 

Bởi vậy với tuyên bố virus corona đã biến đổi thành một dạng hung hăng hơn 

chủ yếu chỉ mang tính học thuật, nhưng những thông tin được "tam sao thất bản" 

sau đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và các chính sách y tế công cộng. Việc 

đối phó với những thông tin sai lệch về dịch bệnh đôi khi tốn kém không khác gì 

dịch bệnh. 

Thay vì chỉ lo sợ cho điều tồi tệ nhất, chúng ta nên tập trung phát triển các 

cách phòng chống dịch COVID-19. Truyền thông rõ ràng và minh bạch từ các nhà 

khoa học, các quan chức chính phủ là rất quan trọng trong việc duy trì niềm tin của 
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người dân và khuyến khích họ thực hiện theo các khuyến nghị về sức khỏe cộng 

đồng. 

Các chính sách cần phải xem xét tới các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, chẳng 

hạn như người cao tuổi, những người có nguy cơ tử vong cao và bệnh nặng. 

Cải thiện cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trong các cộng đồng 

mà hạ tầng y tế còn yếu, điều đó sẽ cho phép thử nghiệm chẩn đoán phát hiện bệnh 

kịp thời và tạo công bằng trong cộng đồng. 

*Lưu ý: Bài viết dựa trên quan điểm của Phó Tiến sĩ Mary Petrone và Tiến sĩ 

Nathan Grubaugh - trợ lý giáo sư tại Khoa Dịch tễ học về Bệnh Vi khuẩn tại 

Trường Y tế Công cộng Yale. Phòng thí nghiệm của họ chuyên nghiên cứu về 

các bộ gen để theo dõi sự xuất hiện, lây lan và tiến hóa của virus. Bài viết không 

đại diện cho bất cứ cơ quan, tổ chức nào. 
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Minh Dương  

 

39. Phúc Long.Virus corona tàn phá cơ thể người ra sao?/ Phúc Long // 

https://tuoitre.vn . – 2020 . – Ngày 16 tháng 2 

 

VIRUS CORONA TÀN PHÁ CƠ THỂ NGƯỜI RA SAO? 

 

Giới khoa học chưa hiểu nhiều về chủng virus corona mới gây dịch COVID-

19, nhưng các bác sĩ tin rằng căn bệnh này gây tổn thương nhiều cơ quan quan 

trọng trong cơ thể người và gây nhiều đau đớn. 

Theo tạp chí National Geographic, khác với các chủng virus corona gây bệnh 

cảm cúm thông thường, các chủng corona gây bệnh SARS (Hội chứng hô hấp cấp 

nặng), MERS (Hội chứng hô hấp Trung Đông) và COVID-19, vốn lây từ động vật 

sang người, có sức tàn phá mạnh hơn hẳn. 

COVID-19 là tên gọi chung của bệnh do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt, còn 

tên khoa học của nó là SARS-CoV-2, tức Virus corona 2 gây Hội chứng hô hấp cấp 

nặng.  

https://tuoitre.vn/
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Nhóm nghiên cứu virus corona (CSG) thuộc Ủy ban Quốc tế về phân loại virus 

(ICTV) nhận định  virus mới xuất hiện ở Trung Quốc có liên hệ với chủng gây dịch 

SARS hồi năm 2003. 

SARS là một chủng virus khá độc với tỉ lệ gây tử vong có thể lên đến 15%, theo 

WHO. Dựa trên các nghiên cứu mới về COVID-19 và những hiểu biết về SARS, 

MERS, các nhà khoa học đưa ra một số giải thích về tác động của virus corona trên 

cơ thể người. 

Hai lá phổi là “tan nát như bãi chiến trường” 
Đối với hầu hết bệnh nhân, COVID-19 bắt đầu và kết thúc đều ở phổi, lý do là 

họ virus corona chủ yếu gây ra bệnh đường hô hấp. Sự lây lan bắt đầu khi một người 

nhiễm ho hoặc hắt hơi, làm văng những hạt dịch lỏng chứa virus sang người bên 

cạnh. 

Các triệu chứng ban đầu khi nhiễm virus corona cũng giống bệnh cúm thông 

thường: bệnh nhân có thể phát sốt, ho, rồi tiếp tục tiến triển thành viêm phổi hoặc 

nặng hơn. 

Sau dịch SARS, WHO quan sát thấy căn bệnh này thường tấn công phổi theo 3 

giai đoạn: Đầu tiên là xâm nhập tế bào, hình thành nên ổ virus; tiếp theo là gây rối 

loạn hệ miễn dịch (ví dụ hội chứng bão cytokine); và cuối cùng là gây tổn thương 

phổi. 

Không phải bệnh nhân nào cũng trải qua cả 3 giai đoạn, chỉ có khoảng 25% 

bệnh nhân SARS bị suy hô hấp - biểu hiện chính của bệnh nặng. Tương tự, các dữ 

liệu sơ bộ cho thấy COVID-19 gây triệu chứng nhẹ ở 82% bệnh nhân, số còn lại bị 

nặng hoặc nguy kịch. 

Theo giáo sư Matthew B.Frieman, một chuyên gia về virus của ĐH Maryland 

(Mỹ), quan sát thấy bệnh COVID-19 cũng tiến triển như SARS. Những ngày đầu 

mới nhiễm, virus tấn công dồn dập tế bào phổi, chủ yếu là lớp tế bào cilia bảo vệ tế 

bào niêm dịch. 

Mất đi lớp bảo vệ đó, đường hô hấp sẽ bị chất bẩn, dịch lỏng và virus tràn ngập. 

Cách thức tấn công này khiến nhiều bệnh nhân COVID-19 bị viêm cả hai lá phổi, đi 

kèm triệu chứng khó thở, giáo sư Frieman cho biết. 

Đây là lúc giai đoạn 2 bắt đầu. Trước sự xâm nhập của virus, cơ thể phản ứng 

bằng cách tăng cường tế bào miễn dịch đến phổi để khắc phục những tổn thương. 

Nếu hoạt động đúng, quá trình viêm này được kiểm soát và chỉ giới hạn ở bộ phận 

nhiễm virus.  

Nhưng đôi khi tế bào miễn dịch bị kích thích quá mức, chúng sẽ giết tất cả trên 

đường đi, không phân biệt virus hay mô khỏe mạnh. 

"Bệnh nhân càng bị tổn thương hơn bởi chính hệ miễn dịch của họ. Các chất 

bẩn càng tích tụ trong phổi khiến tình trạng viêm thêm xấu đi", giáo sư Frieman giải 

thích. 

Trong giai đoạn 3, tổn thương phổi tiếp tục lan rộng và có thể dẫn đến suy hô 

hấp. Nếu bệnh nhân may mắn không chết, phổi của họ cũng bị tổn thương vĩnh viễn 

với những lỗ thủng nhìn như "tổ ong". Đó là đặc điểm của SARS, và bệnh nhân 

COVID-19 cũng bị tương tự. 

Đường tiêu hóa, gan và thận 
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Trong dịch SARS và MERS, gần 1/4 bệnh nhân bị tiêu chảy - một đặc điểm 

quan trọng của bệnh. Hai chủng virus này có thể thâm nhập các tế bào ở ruột non và 

đại tràng, tạo thành ổ virus và dẫn đến tổn thương (gây tiêu chảy). 

Khoa học chưa rõ virus gây COVID-19 có thâm nhập kiểu này không, nhưng 2 

nghiên cứu đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine và 

trang medRxiv phát hiện nó tồn tại trong phân người, dấu hiệu cho thấy đây cũng có 

thể là nguồn lây lan, dù chưa chắc chắn. 

Khi một chủng virus corona gốc động vật tấn công hệ hô hấp, lá gan thường 

cũng là "nạn nhân". Các bác sĩ đã chứng kiến tổn thương gan ở bệnh nhân SARS, 

MERS và COVID-19, đa số là nhẹ nhưng nếu nặng có thể dẫn tới suy gan. 

"Một khi virus đã đi vào đường máu, chúng có thể bơi đến bất cứ bộ phận nào 

trong cơ thể. Gan lại là bộ phận quan trọng của hệ tuần hoàn. Men gan cao là dấu 

hiệu cảnh báo", chuyên gia Anna Suk-Fong Lok của ĐH Michigan (Mỹ) giải thích. 

Thông thường, khi gan, phổi đã suy thì thận của bệnh nhân đó nhiều khả năng 

cũng bị ảnh hưởng. Khoảng 6% bệnh nhân SARS và 25% bệnh nhân MERS bị tổn 

thương thận cấp, COVID-19 cũng có biểu hiện tương tự theo các nghiên cứu ban 

đầu. 

Đây không phải biến chứng thường gặp nhưng lại rất nguy hiểm, khoảng 91,7% 

bệnh nhân SARS bị suy thận cấp không qua khỏi, theo một nghiên cứu năm 2005 

đăng trên tạp chí Kidney International. 

Theo giáo sư Kar Neng Lai, ĐH Hong Kong, suy thận cấp ở bệnh nhân SARS 

không hẳn do virus trực tiếp gây ra, nó có thể là một loạt nhiều yếu tố như huyết áp 

thấp, nhiễm trùng huyết, thuốc kháng sinh, suy đa phủ tạng do hội chứng bão 

Cytokine… 

Phúc Long 

 

40. Kim Thoa. Phân biệt các triệu chứng của COVID-19 với cúm, cảm lạnh, 

dị ứng / Kim Thoa // https://tuoitre.vn . – 2020 . – Ngày 13 tháng 4 

 

PHÂN BIỆT CÁC TRIỆU CHỨNG COVID-19 VỚI CẢM CÚM,  

CẢM LẠNH, DỊ ỨNG 

 

Cùng là những bệnh tác động tới hệ hô hấp của con người nên dễ xảy ra 

đánh giá nhầm lẫn về một số triệu chứng giữa các bệnh như COVID-19 với dị 

ứng, cúm và cảm lạnh thông thường. 

Các triệu chứng bệnh khá giống nhau như đau họng, mệt mỏi và ho khan có thể 

cùng xuất hiện ở những bệnh nhân bị cúm, cảm lạnh thông thường, dị ứng và 

COVID-19. Điều này khiến không ít người bệnh chủ quan, bác sĩ cũng khó chẩn 

đoán chính xác nếu không làm xét nghiệm cần thiết. 

Tuy nhiên có một điều, theo trang Business Insider, người bệnh COVID-19 

thường không bị sổ mũi hay hắt hơi nhiều. 

Cẩn trọng khi sốt và ho khan 
Theo ông Bruce Aylward, trưởng phái đoàn chuyên gia quốc tế của WHO, tới 

Trung Quốc tìm hiểu về dịch bệnh COVID-19 và cách kiểm soát dịch của nước này, 

https://tuoitre.vn/
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không phải ai cũng biết 2 dấu hiệu triệu chứng mang tính cảnh báo đầu tiên 

là sốt và ho khan. Nhiều người vẫn tin chúng là dấu hiệu sổ mũi hay cảm lạnh. 

Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng này cũng đã yêu cầu lãnh 

đạo các hãng dược xem xét có thể dùng văcxin cúm để phòng ngừa virus corona 

chủng mới không. Mặc dù câu trả lời là "không", nhưng việc tiêm phòng văcxin cúm 

vẫn là điều nên làm. 

 

 
 

Virus corona sau khi xâm nhập cơ thể sẽ tác động trước tiên tới phổi và thường 

gây sốt, ho khan, khó thở. 

Dưới đây là bảng so sánh các triệu chứng của COVID-19 so với các bệnh phổ 

biến khác có một số triệu chứng tương tự dễ bị nhầm lẫn: 

 

Triệu chứng 

COVID-

19 

Cảm lạnh 

thông thường Cúm Dị ứng 

Sốt Phổ biến Hiếm Phổ biến Đôi khi 

Ho khan Phổ biến Vừa phải Phổ biến Đôi khi 

Khó thở Phổ biến Không Không Phổ biến 

Đau đầu Đôi khi Hiếm Phổ biến Không 

Đau nhức khó chịu 

trong cơ thể Đôi khi Phổ biến Phổ biến Không 

Đau họng Đôi khi Phổ biến Phổ biến Không 

Mệt mỏi Đôi khi Đôi khi Phổ biến Đôi khi 

Tiêu chảy Hiếm Không Đôi khi Không 

Sổ mũi Hiếm Phổ biến Đôi khi Phổ biến 

Hắt hơi Không Phổ biến Không Phổ biến 
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Sổ mũi có thể không phải COVID-19 
Có thể phân biệt COVID-19 với bệnh cảm lạnh thông thường, dị ứng và cúm 

qua 3 triệu chứng biểu hiện phổ biến và rõ ràng nhất là sốt, ho khan và khó thở. 

Triệu chứng cuối cùng khó thở chính là triệu chứng không liên quan với cảm 

lạnh hay cúm, mặc dù khá phổ biến với các chứng dị ứng. 

Nếu bạn bị hắt hơi hay sổ mũi, nhiều khả năng bạn không bị COVID-19. Cúm 

có xu hướng gây cảm giác đau nhức khó chịu trong cơ thể hoặc mệt mỏi hơn bệnh 

COVID-19. 

Kim Thoa 

 

41. Vân Chi.Nghiên cứu mới khẳng định SARS-CoV-2 rất dễ lây và sống lâu 

hơn virus SARS / Vân Chi // https://baoquocte.vn . – 2020 . – Ngày 20 tháng 3 

 

NGHIÊN CỨU MỚI KHẲNG ĐỊNH SARS-COV-2 RẤT DỄ LÂY VÀ 

SỐNG LÂU HƠN VIRUS SARS 

 

Một loạt các nghiên cứu gần đây về virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) 

cho thấy, virus này có thể lây nhiễm trong thời gian dài hơn so với các chủng 

virus khác cùng họ, gần nhất là SARS, tạo thêm nhiều thách thức trong việc đối 

phó với dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.     

Virus SARS-CoV-2 (màu vàng) được phân lập dưới kính hiển vi điện tử. 

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy, trung bình để loại bỏ các 

hạt phân tử chứa virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 ra khỏi cơ thể người 

nhiễm phải mất khoảng 20 ngày và virus có khả năng lây lan trước khi người bệnh 

xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh. 

Ngoài ra, virus SARS-CoV-2 cũng tồn tại khá lâu trong phân của một số trẻ 

em, cho thấy nó có thể lây truyền qua đường tiêu hóa khi phân của đứa trẻ nhiễm 

virus bằng cách nào đó lại lây nhiễm cho người khác. 

Điều này cho thấy, bệnh nhân nhiễm Covid-19 cần thời gian cách ly lâu hơn, 

theo nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đến từ Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật. 

Bản chất dễ lây nhiễm của virus được phản ánh qua số lượng ca bệnh ngày 

càng gia tăng trên toàn cầu. Tính đến ngày 20/3, dịch Covid-19 đã khiến hơn 

245.000 người tại 172 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh, hơn 10.000 người tử 

vong. 

Nghiên cứu trên được tiến hành trên 191 bệnh nhân ở thành phố Vũ Hán, 

trong đó 134 bệnh nhân đã được xuất viện và 54 người tử vong tại bệnh viện. Theo 

một bài báo được đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet, ngay cả đối với những 

bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng virus, thuốc cũng không làm giảm thời 

gian loại bỏ virus. 

Trao đổi trong một cuộc phỏng vấn trên Tạp chí Caixin hôm 11/3, chuyên gia 

y tế Trung Quốc Cao Bin khẳng định: “Khoảng thời gian 20 ngày hoàn toàn vượt 

quá thời gian loại bỏ virus dự kiến đối với các ca nhiễm hô hấp cấp tính. Thời gian 

loại bỏ virus lâu hơn đồng nghĩa với việc cần thời gian điều trị dài hơn và thời gian 

cách ly lâu hơn”. 

https://baoquocte.vn/
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Trong một bài báo khác được xuất bản trên tạp chí Nature Medicine tuần 

trước, các nhà khoa học tỉnh Quảng Châu đã thực hiện một nghiên cứu về SARS-

CoV-2 trên 10 trẻ em có độ tuổi từ 2 tháng đến 15 tuổi. Kết quả cho thấy, 8 trong 

số 10 trẻ em vẫn có virus SARS-CoV-2 trên thành trực tràng sau khi các mẫu xét 

nghiệm lấy từ mũi cho kết quả âm tính. 

 

 
 

"Điều này cho thấy có thể loại bỏ virus qua đường dạ dày - ruột và con đường 

truyền nhiễm phân - miệng là có thể xảy ra", nghiên cứu khẳng định. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, việc xét nghiệm qua mẫu trực tràng có thể 

sẽ hữu ích hơn so với xét nghiệm qua dịch mũi họng trong việc đánh giá hiệu quả 

điều trị và xác định thời điểm chấm dứt thời gian cách ly. 

 Vân Chi 
 

42.Vi rút nCoV có thể bị đẩy ra khỏi cơ thể như thế nào? // 

https://thanhnien.vn . – 2020 . – Ngày 5 tháng 02 

 

VIRUS NCOV CÓ THỂ BỊ ĐẨY RA KHỎI CƠ THỂ NHƯ THẾ NÀO? 

 

Ho, hắt hơi chính là cơ chế tự nhiên đẩy bật vi rút gây viêm đường hô hấp 

cấp nCoV ra khỏi cơ thể. 

“Cửa ngõ kiểm dịch” đầu tiên của cơ thể 

Theo TS-BS Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình y 

tế (Bộ Y tế), vi rút gây viêm đường hô hấp như nCoV tồn tại trong dịch tiết đường 

hô hấp của người nhiễm trong cả thời kỳ ủ bệnh và thời kỳ phát bệnh. Khi người 

bệnh khạc nhổ hoặc hắt hơi sẽ làm dịch tiết phát tán trong không khí. Khi người 

bình thường vô tình hít phải do bị người nhiễm bệnh hắt hơi, ho, vi rút nCoV phát 

tán qua dịch tiết sẽ lọt vào mũi. Tuy nhiên, ngay khi lọt vào hốc mũi thì 95% hạt 

https://thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/video/thoi-su/ban-tin-ve-virus-corona-ngay-422020-so-nguoi-viet-mac-viem-phoi-vu-han-tiep-tuc-tang-145437.html
https://thanhnien.vn/video/thoi-su/ban-tin-ve-virus-corona-ngay-422020-so-nguoi-viet-mac-viem-phoi-vu-han-tiep-tuc-tang-145437.html
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dịch tiết chứa vi rút sẽ được niêm dịch trong hốc mũi bắt lại và được dẫn xuống 

họng, sau đó được nuốt xuống dạ dày và bị dịch dạ dày tiêu diệt. 

 

 
 

Trường hợp vi rút tấn công niêm mạc mũi sẽ gây triệu chứng nghẹt tắc mũi và 

chảy nước mũi rất nhiều. “Nhưng cần phải hiểu rằng tăng tiết dịch, hắt hơi là phản 

xạ bảo vệ của cơ thể nhằm tống nhanh nhất có thể tác nhân gây bệnh ra ngoài. Vì 

vậy, người bệnh cần hỗ trợ cho quá trình này bằng cách làm thông đường thở bằng 

thuốc co mạch và rửa mũi bằng nước mũi sinh lý”, TS Hải cho hay. 

Có thể phòng nhiễm nCoV bằng khẩu trang vải 

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCoV diễn biến phức tạp, 

PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn Trung tâm 

đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng VN, khuyến cáo mới nhất về đeo khẩu 

trang đúng cách phòng lây nhiễm vi rút nCoV trong cộng đồng. 

Theo đó, người dân có thể đeo khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế thông 

thường. Khẩu trang vải khi đeo che kín cả mũi lẫn miệng. Tránh sờ tay vào khẩu 

trang khi đeo, chỉ cầm vào dây đeo qua tai khi tháo. Khẩu trang vải cần được giặt 

sạch thường xuyên với xà phòng. 

Với khẩu trang y tế thông thường: đeo mặt xanh (hoặc mặt có màu đậm rõ 

hơn ra ngoài), mặt trắng vào trong; kẹp nhôm hướng lên trên, chỉnh ôm kín cả mũi 

lẫn miệng. Khi tháo khẩu trang ra, chỉ cầm vào dây đeo qua tai và cho vào thùng 

rác có nắp. 

Với tất cả mọi người, cần thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn tay để phòng bệnh. 

Ho có tác dụng đối phó vi rút 
TS-BS Lê Thanh Hải lưu ý, tuyệt đối không dùng thuốc có chất giảm tiết dịch 

mũi vì sẽ làm dịch này keo lại và tồn tại vi rút lâu hơn trong mũi xoang. Khi niêm 

https://thanhnien.vn/video/thoi-su/cong-nhan-duoc-do-than-nhiet-deo-khau-trang-ngoi-ban-an-it-nguoi-de-phong-dich-ncov-145445.html
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dịch tăng tiết nhiều sẽ chảy qua cửa mũi sau xuống họng, vượt qua thành họng sau 

và chảy vào miệng thanh quản, khi đó cơ thể sẽ xuất hiện phản xạ bảo vệ tiếp theo 

là ho lộc khộc. Nhưng lúc này cũng không được giảm ho bằng bất kỳ biện pháp 

nào, vì nếu giảm ho sẽ làm dịch chứa vi rút xâm nhập vào đường thở dưới (thanh, 

khí, phế quản, phổi) gây ra viêm thanh khí phế quản phổi rất nguy hiểm, có thể gây 

tử vong cao. 

TS Hải lưu ý, tuyệt đối không dùng thuốc có thành phần giảm tiết dịch mũi và 

thuốc giảm ho các loại để cơ thể có được các phản ứng tự nhiên ngăn ngừa tồn tại 

của vi rút ở mũi, xoang hay làm viêm thanh khí phế quản phổi. 

Nên duy trì rửa mũi bằng nước muối sinh lý ít nhất 2 lần/ngày bằng bình rửa 

mũi chuyên dụng. Khi có dấu hiệu nghẹt tắc mũi, chảy mũi, hắt hơi, cần dùng thêm 

thuốc co mạch và rửa mũi đúng cách, đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được 

chỉ định đúng. Nên đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây, nhiễm bệnh do nCoV 

hoặc một số vi rút khác lây qua đường hô hấp. 

 

43. Phúc Duy.Thí nghiệm cho thấy virus Corona chủng mới sống đến 3 giờ 

trong không khí, đến 3 ngày trên nhựa, inox/ Phúc Duy // https://thanhnien.vn . – 

2020 . –  Ngày 13 tháng 02 

 

THÍ NGHIỆM CHO THẤY VIRUS CORONA CHỦNG MỚI SỐNG 

ĐẾN 3 GIỜ TRONG KHÔNG KHÍ, ĐẾN 3 NGÀY TRÊN NHỰA, INOX 

 

Kết quả cuộc thử nghiệm của các nhà khoa học thuộc chính phủ Mỹ cho 

thấy virus Corona chủng mới gây COVID-19 có thể tồn tại trong không khí tối đa 

3 giờ và tối đa 3 ngày trên một số bề mặt. 

 
Một người được phun thuốc vệ sinh bàn tay phòng COVID-19 trước khi vào Đền Lũng Sơn 

ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan ngày 12.3 

 

https://thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/tin-tuc/virus-corona.html
https://thanhnien.vn/tin-tuc/covid-19.html
javascript:void();
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“Cuộc thử nghiệm cho thấy virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh 

COVID-19 có thể tồn tại trong không khí tối đa 3 giờ và tối đa 3 ngày trên một số 

bề mặt”, bà Neeltje van Doremalen, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện nghiên cứu 

quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cho 

biết, theo AP ngày 12.3. 

Các nhà khoa học cho biết họ đã dùng thiết bị phun sương để phun các mẫu 

SARS-CoV-2 vào không khí, giả lập tình huống bệnh nhân COVID-19 ho hoặc hắt 

hơi. 

Nhóm nghiên cứu phát hiện SARS-CoV-2 có thể tồn tại tối đa 3 giờ trong 

không khí; tối đa 4 giờ trên bề mặt làm bằng chất liệu đồng; tối đa 24 giờ trên bìa 

giấy cứng và tối đa 2-3 ngày trên nhựa và thép không gỉ. 

Kết quả thử nghiệm đối với những mẫu virus SARS-CoV gây Hội chứng hô 

hấp cấp tính nặng (SARS) cũng đưa ra kết quả tương tự. 

Cuộc thử nghiệm đã được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Rocky Mountain 

của NIH ở thành phố Hamilton, bang Montana (Mỹ). Nhiều nhà khoa học của 

NIH, Đại học Princeton và Đại học California tham gia công trình nghiên cứu được 

tài trợ bởi chính phủ và Quỹ khoa học quốc gia Mỹ. 

Nhóm nghiên cứu đã nhấn mạnh kết quả thử nghiệm này không để chứng 

minh rằng có thể nhiễm bệnh nếu hít phải virus Corona trong không khí hoặc chạm 

vào bề mặt bị nhiễm virus này. 

"Chúng tôi không hề có ý nói rằng có lây lan virus này qua đường khí dung", 

mà cho thấy virus có thể sống sót trong thời gian dài trên một số điều kiện nhất 

định, bà van Doremalen nói. 

Các nhà nghiên cứu chỉ đăng tải kết quả thử nghiệm trên một trang website 

chia sẻ của cộng đồng nghiên cứu và chưa công bố chính thức. 

Hiện các nhà khoa học khác vẫn chưa xem xét và đánh giá về cuộc thử 

nghiệm SARS-CoV-2 này. "Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm cho thấy giá trị và tầm 

quan trọng của khuyến cáo về tăng cường giữ vệ sinh cá nhân”, bà Julie Fischer, 

giáo sư chuyên ngành vi sinh học tại Đại học Georgetown, cho biết. 

"Những gì chúng ta cần làm hiệ giờ là rửa tay thường xuyên, nhận thức được 

rằng bệnh nhân COVID-19 có thể làm nhiễm bẩn các bề mặt và tránh chạm tay vào 

mặt”, bà Fischer nói với AP. 

“Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu, tiếp tục tìm kiếm cách tốt nhất để tiêu diệt 

SARS-CoV-2. Tuy nhiên, làm sạch các bề mặt bằng thuốc tẩy pha loãng có thể 

giúp loại trừ SARS-CoV-2”, chuyên gia Doremalen khuyến nghị. 

Kể từ khi bùng phát ở Trung Quốc cuối năm ngoái, dịch COVID-19 đã lây 

nhiễm hơn 120.000 người khắp thế giới và làm chết hơn 4.600, cao hơn dịch SARS 

năm 2003. 

Theo tờ The Telegraph, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo SARS-CoV-2 

có thể tồn tại trên bề mặt tiền giấy trong nhiều ngày, làm gia tăng nguy cơ lây 

nhiễm. Hiện vẫn chưa rõ SARS-CoV-2 có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể con 

người. 

Một số nghiên cứu cho rằng virus này có thể tồn tại trên bề mặt cứng trong tối 

đa 9 ngày. Ngân hàng trung ương Anh cũng thừa nhận tiền mặt có thể mang virus. 

https://thanhnien.vn/tin-tuc/sars-cov-2.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/thu-tuong-merkel-canh-bao-70-dan-so-duc-co-the-nhiem-covid-19-1194550.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/cum-dich-covid-19-moi-voi-100-nguoi-nhiem-tai-thu-do-han-quoc-gay-lo-ngai-sieu-lay-lan-1194701.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/dich-covid-19-de-lai-nhung-nui-rac-y-te-o-trung-quoc-1194780.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/
https://thanhnien.vn/the-gioi/
https://thanhnien.vn/tin-tuc/who.html
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Hồi tháng 2, Trung Quốc đã khử trùng và tiêu hủy một lượng tiền mặt bị nghi có 

dấu tích SARS-CoV-2. 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm 6.3 tuyên bố sẽ cách ly những tờ USD thu về 

từ châu Á trước khi tái lưu chuyển trong hệ thống tài chính ở nước này nhằm đề 

phòng virus gây COVID-19 lan rộng. 

Trước khi virus gây COVID-19 bùng phát, một nghiên cứu năm 2014 của Đại 

học New York (Mỹ) đã xác định 3.000 loại vi khuẩn tồn tại trên những tờ USD. 

Phúc Duy 

 

44. Hồng Hoa. Covid-19 sống sót trong nhiệt độ bao nhiêu? / Hồng Hoa // 

https://www.tienphong.vn . – 2020 . – Ngày 19 tháng 3 

 

COVID-19 SỐNG SÓT TRONG NHIỆT ĐỘ BAO NHIÊU? 

 

Có rất nhiều đồn đoán rằng, Covid-19 có thể sống ở điều kiện nền nhiệt 

thấp (không quá 25 độ C) và độ ẩm không khí cao. Vì thế, để phòng tránh lây 

nhiễm Covid-19, nhiều người đã lựa chọn bật điều hòa ở nhiệt độ cao và dùng 

máy sưởi. Vậy thực hư vấn đề này ra sao, Covid-19 sống sót trong nhiệt độ bao 

nhiêu? Và đâu mới là cách phòng tránh Covid-19 an toàn, hiệu quả? Mọi thắc 

mắc sẽ được giải đáp ngay trong nội dung bài viết này. 

Virus corona chủng mới 2019 (Covid-19) là gì? 
Hiện nay, virus corona chủng mới 2019 là virus gây biến chứng viêm phổi 

cấp, chúng được ký hiệu là 2019-nCoV. Hay gần đây nhất, chúng còn được xuất 

hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng với chữ viết tắt Covid-19. Theo 

ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO giải thích, Covid-19 là 

ký hiệu của: "Co" là viết tắt của "corona", "vi" của "virus", "d" là "dịch bệnh" 

(disease), “19” là viết tắt của năm 2019. 

 

 
Covid-19 gây biến chứng viêm phổi cấp cho người mắc 

https://thanhnien.vn/tin-tuc/trung-quoc.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/
https://www.tienphong.vn/
https://image.tienphong.vn/665x449/Uploaded/2020/pcgycivo/2020_02_19/virus_covid_19_gay_bien_chung_viem_phoi_cap_cho_nguoi_mac_2__xprm.jpg
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Covid-19 có thể sống sót ở nhiệt độ bao nhiêu? 
Trên lý thuyết, Covid-19 có khả năng sống sót trong môi trường bên ngoài cơ 

thể tương đối bền vững, nhất là ở điều kiện nhiệt độ thấp, thời tiết mát và lạnh, ẩm 

- thích hợp nhất là dưới 25 độ C – giống đặc tính chung cho cả họ virus corona. 

Dù khả năng sinh tồn của virus này trong điều kiện nhiệt độ cao bị hạn chế. 

Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu đầy đủ, chính thức nào chứng minh về khả 

năng tồn tại của Covid-19 ở môi trường ngoài cơ thể với nhiệt độ cao. Với nền 

nhiệt ở Việt Nam, cụ thể như ở Miền Nam (TP.HCM) thời gian gần đây, nhiệt độ 

thường trên khoảng 29 độ C khiến cho virus bị hạn chế sinh trưởng và lây lan, 

đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ dịch bùng phát mạnh hơn. Nhưng ngược lại, ở 

Miền Bắc nước ta với đặc điểm thời tiết lạnh và mưa nhiều, độ ẩm cao trong không 

khí là điều kiện thuận lợi cho Covid-19 bùng phát mạnh. 

Hơn nữa, Covid-19 có thể tồn tại đến 3 - 4 ngày trên bề mặt các vật liệu kim 

loại, gỗ, vải, giấy, da tay, 4 - 5 ngày trong nước bọt và dịch tiết hô hấp của bệnh 

nhân. Chúng có thể sống và tồn tại với hoạt lực cao ở nhiệt độ thấp 4 - 20 độ C 

trong 5 ngày, chỉ mất khả năng lây nhiễm ở môi trường ngoài sau 30 phút (ở 56 độ 

C). Tia cực tím (tia UV) và các hóa chất y tế có tác dụng khử trùng ở nồng độ 

thường thì có thể tiêu diệt được virus trong vòng 60 phút. 

Vì thế, nếu tiếp xúc với nguồn bệnh thì tỷ lệ nhiễm Covid-19 rất lớn. Do đó, 

mọi người cần nâng cao ý thức phòng bệnh ngay từ sớm, nhằm hạn chế biến chứng 

nguy hiểm có thể xảy ra. 

Vậy tăng nhiệt độ điều hòa hay sử dụng đèn sưởi có tiêu diệt virus Covid-

19 không? 
Nhiều nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ ít nhiều cũng có những ảnh hưởng nhất 

định tới hoạt động của Covid-19, tuy nhiên, không phải cứ nhiệt độ càng cao thì 

virus này có thể chết hoàn toàn. 

 

 
Covid-19 có thể phát triển mạnh trong môi trường lạnh và độ ẩm cao 

https://image3.tienphong.vn/w665/Uploaded/2020/pcgycivo/2020_02_19/covid_19_co_the_phat_trien_manh_trong_moi_truong_lanh_va_do_am_cao_dlxk.jpg
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Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư City of Hope, 

California, Mỹ, khả năng sống của virus Covid-19 sẽ bị giảm hơn 1000 lần ở nhiệt 

độ cao hơn 38 độ C và độ ẩm trên 95%. Ánh sáng mặt trời cũng là một nguồn năng 

lượng hữu hiệu khiến virus này trở nên bất hoạt. Tuy nhiên, Covid-19 thường tồn 

tại và lây truyền nhanh chóng từ vật chủ là cơ thể người. Bình thường, cơ thể 

chúng ta duy trì dao động nhiệt độ 36,5 - 37 độ C. Một người sốt cao cũng chỉ lên 

đến 39 - 40 độ C. Nếu ở nền nhiệt này, virus vẫn có thể sống sót. Virus chỉ có thể 

chết khi hệ miễn dịch cơ thể khỏe mạnh, đủ để nhận diện và tiêu diệt, loại bỏ tế 

bào chứa virus Covid-19 này ra khỏi cơ thể. 

Do đó, việc bật điều hòa cao hơn 25 độ C và dùng máy sưởi là hoàn toàn sai 

lầm, chúng không có tác dụng triệt để trong việc tiêu diệt virus hay giúp bạn phòng 

chống Covid-19 hiệu quả. Mặt khác, việc bật điều hòa trên 25 độ C còn khiến 

không khí khô, thiếu độ ẩm, khiến bị khô da, niêm mạc, virus, vi khuẩn dễ xâm 

nhập. Bởi vậy, cách tốt nhất là nên áp dụng các phương pháp của Bộ Y tế khuyến 

cáo trong việc phòng ngừa virus Covid-19 như: 

- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có hiện tượng sốt, ho hoặc khó thở và cần tới 

viện kiểm tra ngay. 

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. 

- Hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 

- Khi ho, hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau 

sử dụng khăn giấy, hãy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay. 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại 

động vật nuôi hoặc hoang dã. 

- Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có 

triệu chứng bệnh. 

- Tăng cường hệ miễn dịch: Tất cả các biện pháp trên là cần thiết, giúp hạn 

chế khả năng lây nhiễm virus corona, bảo vệ cơ thể từ bên ngoài. Nhưng để phòng 

ngừa hiệu quả thì chúng ta cần kết hợp từ ngoài vào trong. Bởi vì việc bảo vệ cơ 

thể từ bên trong bằng cách TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH, TĂNG SỨC ĐỀ 

KHÁNG chính là yếu tố quyết định giúp chúng ta chống chọi với mọi loại bệnh 

tật, kể cả virus corona. 

Tại sao tăng cường miễn dịch lại giúp phòng ngừa Covid-19? 
Để ngăn chặn Covid-19 hiệu quả, chúng ta cần có một hệ miễn dịch chắc chắn 

nhất. Lúc này, cơ thể sẽ được bảo vệ an toàn bởi “hàng rào” hệ thống miễn dịch, 

khiến virus corona ít có cơ hội gây hại cho dù xâm nhập được vào bên trong. 

Theo y học cổ truyền thì “chính khí tồn nội, tà bất khả can”. Có nghĩa là hệ 

miễn dịch của cơ thể là “chính khí” có vai trò quan trọng giúp phòng ngừa các 

bệnh virus, vi khuẩn, trong đó có bệnh do virus corona, “chính khí” có khỏe thì 

“tà” không thể xâm nhập. Hệ miễn dịch giống như một “tấm khiên” vững chắc, 

bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus và giúp chúng ta chống chọi với các loại 

bệnh tật. 
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Hệ thống miễn dịch của con người bao gồm các hạch và cơ quan chạy khắp 

cơ thể. Các tế bào miễn dịch đều được tạo ra từ tủy xương - nơi có cấu trúc xốp, 

chứa các tế bào gốc tạo ra chúng. Sau đó, các tế bào này đến những cơ quan miễn 

dịch như: Tuyến ức, lá lách và các hạch bạch huyết (Lymph node) để được tập 

huấn và trở thành các tế bào miễn dịch trưởng thành với đầy đủ khả năng chiến 

đấu, bảo vệ cơ thể, chống lại sự tấn công gây nguy hại cho cơ thể dù là tác nhân ở 

bên trong hay bên ngoài. 

 
Hệ thống miễn dịch khỏe mạnh giúp bảo vệ cơ thể khỏi Covid-19 

 

Dựa vào chức năng, các tế bào miễn dịch được chia làm 2 nhóm chính. Nhóm 

1 được gọi với tên khoa học là Innate Immunity (miễn dịch tự nhiên hay còn gọi là 

miễn dịch bẩm sinh – miễn dịch không đặc hiệu). Nhóm này bao gồm các tế bào ở 

hệ thống da, niêm mạc,… được kích hoạt và đáp ứng rất nhanh. Khi hệ miễn dịch 

không đặc hiệu khỏe mạnh, có thể chỉ trong vài giờ sau khi các vật thể lạ xâm nhập 

vào cơ thể, chúng đã nhận diện và ngăn chặn được đối tượng. Tuy nhiên, hệ miễn 

dịch này không phân biệt được đó là virus, vi khuẩn, chỉ biết không phải “người 

quen” là sẽ ngăn chặn lại ngay. 

Nhóm thứ 2 được gọi với tên khoa học là Adaptive Immunity (miễn dịch đáp 

ứng – miễn dịch đặc hiệu), nhóm này gồm các đại thực bào, Lympho-T, Lympho-

B... Đặc thù của nhóm này là có thể nhận diện chính xác các đối thủ tấn công cơ 

thể, sau đó truyền tín hiệu cho nhóm 1. Tuy có phần chậm, nhưng hoạt động của 

nhóm này rất đặc hiệu và hiệu quả, chúng có thể phát hiện, nhận dạng, phân loại 

thủ phạm, sau đó tìm kiếm triệt để các tác nhân độc hại ẩn nấp ở tế bào và loại bỏ, 

tiêu diệt chúng khỏi cơ thể. 

Như vậy, muốn phòng virus corona từ bên trong thì cách tốt nhất là tăng 

cường hệ miễn dịch bằng các biện pháp đơn giản như: Bổ sung đầy đủ vitamin, 

khoáng chất, protein cần thiết cho cơ thể thông qua chế độ dinh dưỡng và các sản 

phẩm tăng sức đề kháng hàng ngày. Từ đó, sẽ giúp phòng ngừa Covid-19 xâm 

nhập hoặc gây biến chứng nặng nề cho cơ thể.  

Hồng Hoa 
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NHÌN LẠI LỊCH SỬ GÂY TAI HỌA CỦA VIRUS CORONA 

 

Nhìn lại lịch sử gây tai họa trong 17 năm qua của virus corona và bí ẩn về con 

vật trung gian lây nhiễm. 

Chỉ trong vòng 17 năm, virus corona đã gây ra 3 trận dịch. Trận dịch thứ nhất 

thường được gọi là SARS, xảy ra vào năm 2002 tại tỉnh Quảng Đông (Trung 

Quốc) và lan rộng ra 23 quốc gia. Trận dịch thứ hai là MERS xảy ra chủ yếu ở 

Saudi Arabia (Trung Đông) vào năm 2012. 

Cuối năm 2019, trận dịch có tên là COVID-19 xảy ra ở Vũ Hán, nay đã ảnh 

hưởng đến 27 quốc gia. Virus corona được nhận dạng là “thủ phạm” của cả 3 trận 

dịch. 

Nhưng điều thú vị (đối với khoa học) là mức độ độc hại (tạm gọi là “độc lực”) 

của 3 trận dịch rất khác nhau. Một thước đo thống kê về độc lực là tỉ lệ tử vong 

tính trên số ca bị nhiễm. Trong dịch SARS, tỉ lệ tử vong là khoảng 10% (tính trên 

8.096 ca nhiễm). Trong trận dịch MERS, khoảng 34% trên tổng số 2.494 ca nhiễm 

tử vong. Riêng trận dịch Covid-19 hiện nay, tỉ lệ tử vong có vẻ thấp hơn: theo số 

liệu chưa đầy đủ là trong khoảng 2%. 

Tuy nhiên, đó chỉ là những con số tương đối (phần trăm); nếu dựa vào số 

tuyệt đối, thì số ca tử vong trong trận dịch Covid-19 là cao nhất so với 2 trận dịch 

trước đây. Cũng cần nói thêm rằng cúm mùa (cũng do virus corona gây ra) hằng 

năm cướp đi khoảng 665.000 sinh mạng trên thế giới, dù tỉ lệ tử vong chỉ 1/10.000. 

Câu hỏi đặt ra là tại sao có sự khác biệt lớn về độc lực giữa 3 trận dịch dù thủ 

phạm chỉ là một họ virus? Để trả lời câu hỏi này, ta cần đào sâu khoa học cơ bản 

liên quan đến virus corona. Kiến thức chúng ta có về virus corona chỉ qua nghiên 

cứu khoa học, và chưa đầy đủ. Hơn thế, nghiên cứu về virus corona thật sự chỉ tích 

cực sau trận dịch SARS, khi các nhà khoa học quan sát thấy tỉ lệ tử vong lên đến 

10% (so với cúm mùa là 0,01%). 

Virus corona là “ai”? 

Virus corona được xếp vào nhóm “enveloped single-stranded RNA”. Cách 

định danh này nói lên hai sự thật: một là hệ gen của chúng là RNA (chứ không 

phải DNA như vài người hiểu lầm), hai là hệ gen của chúng “gói” trong một cái vỏ 

giống protein như bao thư. Cần nói thêm rằng DNA (deoxyribonucleic acid) và 

RNA (tên gọi là ribonucleic acid) đều được cơ cấu từ nucleotide, nhưng DNA có 4 

mẫu tự A, T, G, C, còn RNA thì A, G, C, U (uracil). Do đó, nếu DNA có cặp đôi 

AT thì RNA là AU. DNA có hai dây xoắn với nhau, còn RNA chỉ có 1 dây. 

Các virus corona có “sợi dây” RNA dài đến 30.000 mẫu tự - độ dài được xem 

là dài nhất so với các loài virus khác. Chúng ta biết rằng cấu trúc của các con virus 

corona bao gồm 4 protein cơ cấu. Bốn protein này là nucleocapsid, envelope, 

membrane và spike. Protein nucleocapsid có chức năng hình thành các chất liệu di 

truyền cơ bản, và có hình trái banh tròn (hình 1). Bề ngoài của nucleocapsid là cái 

“bao thư” (envelope) và màng nhầy (membrane). Còn protein spike có hình dáng 

https://cuoituan.tuoitre.vn/
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một cái dùi cui, và nó cắm trên “trái banh”. Nên nhìn con virus này giống cái 

vương miện hình tròn, và được đặt cái tên hơi vương giả là “corona”. 

 

 
Cơ cấu của virus corona gồm protein chính: màng nhầy (membrane), “bao thư” hay vành 

ngoài (envelope), RNA trong “bao thư”, và “dùi cui” (spike) phía ngoài. Hình dạng của siêu vi 

khuẩn giống như cái vương miện, nên được đặt tên là “corona”. 

 

Virus Corona lây sang người bằng con đường nào? 

Virus sống nhờ một động vật hay người, gọi chung là “ký chủ”. Đến nay, ta 

đã biết khá chắc chắn rằng ký chủ đầu tiên của virus corona là loài dơi. Cơ sở khoa 

học là qua phân tích giải trình tự gen (gene sequencing). Đây là một phương tiện 

rất tuyệt vời để so sánh trình tự gen giữa các loài vật. Kết quả giải trình tự gen con 

virus corona trong dơi gây ra dịch Covid-19 năm nay cho thấy 95-97% trình tự gen 

của virus giống với trình tự gen của virus corona trong loài dơi. 

Thật ra, dơi đã bị nhiễm virus corona rất lâu, nhưng dơi không bị những 

chứng bệnh như người khi bị nhiễm virus corona. Một giả thuyết cho sự khác biệt 

này là hệ thống miễn dịch của dơi có vẻ chấp nhận virus corona, còn hệ miễn dịch 

của người thì phản ứng thái quá trước sự xâm nhập của virus. 

Trận dịch Covid-19 xảy ra ở Vũ Hán, nơi xảy ra được xem là chợ thủy sản 

chuyên bán những động vật sống và cả động vật quý hiếm. Một số người làm việc 

trong chợ này bị nhiễm virus corona đầu tiên, và họ lan truyền sang người khác. 

Tuy nhiên, chợ thủy sản này không buôn bán dơi. Do đó, người bị nhiễm phải tiếp 

xúc với một động vật ký chủ khác tại chợ. Câu hỏi đặt ra là động vật ký chủ trung 

gian là gì đã trở thành một chủ đề nghiên cứu rất tích cực. 

Để nhận dạng ký chủ trung gian, phương pháp giải trình tự gen lại được ứng 

dụng. Công trình nghiên cứu do Đại học Nông nghiệp, Quảng Châu (Guangzhou) 

so sánh trình tự gen của virus corona lây nhiễm con tê tê và người thì thấy trùng 

hợp đến 99%. Chứng cứ này rất quan trọng, vì hàm ý rằng tê tê là ký chủ trung 

gian đưa virus corona đến người trong trận dịch Covid-19. 

Một cách khác để nhận dạng ký chủ trung gian là qua phân tích thụ thể 

(receptor). Trong sinh vật học, thụ thể có thể ví như cánh cửa của một tế bào; cửa 
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có mở thì “khách” mới vào được. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tất cả các virus 

corona gây ra dịch SARS, MERS (và có thể CoviD-19) đều dùng một thụ thể có 

tên là ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2 receptor). Thụ thể này hiện diện 

trong loài dơi, heo và cầy hương. Do đó, ngoài tê tê, rất có thể heo và cầy hương là 

những vật trung gian “đưa đường dẫn lối” virus từ dơi sang người. Trước đây, 

người ta nghi ngờ rắn hổ mang là vật trung gian, nhưng các phân tích mới cho thấy 

nghi ngờ này không có cơ sở khoa học. 

 
 

Hình 2: Virus corona đã lây nhiễm dơi rất lâu. Nhưng siêu vi khuẩn này nhảy từ dơi sang 

người phải qua một động vật ký chủ trung gian, mà cho đến nay vẫn chưa rõ ràng. Rất có thể ký 

chủ trung gian là loài tê tê, cầy hương, hay/và heo. 

 

Nhưng virus từ ký chủ trung gian “nhảy” sang người bằng cách nào? Đây là 

câu hỏi quan trọng, nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. 

Giả thuyết là rất có thể người bị nhiễm virus corona đầu tiên có tiếp xúc với một 

động vật ký chủ trung gian (tê tê, cầy hương, heo). Tiếp xúc này dưới hình thức 

nào thì chưa ai biết, nhưng rất có thể là sờ hay ăn tiết canh động vật bị lây nhiễm. 

Một số báo cáo khoa học mới đây cho thấy virus corona lây lan từ người sang 

người. Tuy nhiên, cơ chế lây lan từ người sang người cũng là một điều chưa rõ. 

Chúng ta biết rằng virus corona không lây qua đường không khí. Chúng chỉ có thể 

đi với một yếu tố trung gian: những cái hắt hơi và ho, vốn có thể làm phun ra môi 

trường hàng trăm ngàn giọt li ti (bao gồm chất lỏng, đàm, nước bọt, gọi chung là 

“droplets”). Do đó, nếu một người bị nhiễm virus corona hắt hơi hay ho, và nếu 

người đứng gần (1,8m) trong thời gian 10 phút sẽ rất dễ bị lây nhiễm. 

Một cơ chế lây nhiễm khác được đặt ra là các giọt droplets đọng lại trên bề 

mặt của các vật dụng như bàn, ghế, sàn, cánh cửa, tay cầm... Theo số liệu nghiên 

cứu thì các droplets chứa virus có thể tồn tại trong một khoảng thời gian, theo một 

nghiên cứu từ Đức, từ 4-5 ngày trong điều kiện nhiệt độ phòng (tức 20 độ C), thậm 

chí chúng có thể sống tối đa đến 9 ngày. Nhiệt độ càng thấp và càng ẩm thì virus 

corona sẽ sống lâu hơn. 

Khi xâm nhập vào người, virus corona làm gì? 
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Tất cả virus chỉ có một việc: xâm nhập vào ký chủ và nhân bản càng nhiều 

càng tốt. Sau khi nhân bản, chúng lại xâm nhập vào các tế bào khác. Để nhân bản, 

chúng phải dùng đến “bộ máy” RNA, và vấn đề xuất phát từ đây. Bộ máy nhân bản 

RNA không có cơ chế chỉnh sửa như DNA, nên sai sót trong nhân bản xảy ra khá 

thường xuyên. Khi RNA của virus càng dài, quá trình nhân bản càng xảy ra nhiều 

sai sót. Sai sót của chúng có thể là tai họa cho con người, bởi vì sai sót ở đây có thể 

hiểu là “biến hóa” không lường trước được, và những con virus có thể kháng thuốc 

rất nhanh. 

Như giải thích ở trên, để xâm nhập vào ký chủ, virus phải kết nối với một thụ 

thể. Các virus SARS-Cov kết nối với thụ thể có tên là ACE2 (viết tắt của 

angiotensin-converting enzyme 2). Nhưng virus gây dịch MERS thì dùng thụ thể 

DPP4. Tuy nhiên, cả hai thụ thể ACE2 và DPP4 đều được tìm thấy ở tế bào phổi 

và vài cơ phận khác. Thụ thể DPP4 hoạt động tích cực ở phần dưới của phế quản. 

Sự phân bố của các thụ thể này trong các mô và cơ phận có thể là yếu tố giải thích 

tại sao một số virus như MERS lại độc hại hơn Covid-19. 

Phổi là mục tiêu tấn công của các virus SARS-Cov. Virus corona gây cảm 

cúm lây nhiễm phần trên của hệ thống hô hấp như mũi và cổ họng, còn SARS-Cov 

thì lây nhiễm ở phần dưới (tức lá phổi). Người bị lây nhiễm SARS-Cov sẽ biểu 

hiện các triệu chứng giống như cảm cúm, tức sốt và ho. Trong nhiều trường hợp, 

bệnh nhân sẽ bị khó thở và viêm phổi. 

Phản ứng của hệ miễn dịch của ký chủ 

Đằng sau các triệu chứng trên là một chu trình hoạt động của virus. Thoạt 

đầu, sau khi xâm nhập vào các tế bào phổi. Có hai nhóm tế bào phổi: một nhóm 

chuyên sản sinh ra chất nhầy, và một nhóm sản sinh các “dùi cui” mỏng giống như 

sợi tóc gọi là celia. Chất nhầy có chức năng bảo vệ lá phổi, còn dùi cui celia có 

nhiệm vụ tuần tra vòng chất nhầy và loại bỏ các virus và thứ chất. Chính dùi cui 

celia là mục tiêu tấn công của các virus corona. Trong nhiều trường hợp, các virus 

SARS-Cov có thể tiêu diệt nhóm celia, sau đó chúng sẽ nhân bản nhiều đến độ có 

thể gây tác hại. 

Nhưng cơ thể chúng ta không “ngồi yên” để virus tấn công. Cơ thể chúng ta 

có hai hệ thống miễn dịch: hệ nội sinh (innate immune system) và hệ thích ứng 

(adaptive immune system). Hệ thống miễn dịch nội sinh có nhiệm vụ bảo vệ chúng 

ta, bằng cách nhận dạng các virus xem chúng có gì và đi với ai, sau đó gởi tín hiệu 

báo động đến các cơ phận khác để phòng thủ hoặc tấn công virus. 

Trong điều kiện bình thường, hệ miễn dịch làm việc rất tốt trong việc chống 

trả virus. Khi tế bào bị virus tấn công, một hệ thống phòng thủ được hệ miễn dịch 

nội sinh kích hoạt. Sau kích hoạt, các tế bào sẽ tiết ra một protein có tên là 

interferon. (Chữ interferon có nguồn gốc từ “interfere” trong tiếng Latin có nghĩa 

là can thiệp, cản trở). Protein interferon lại kích hoạt một loạt hoạt động chống 

virus. Các hoạt động này bao gồm đóng cửa “nhà máy” sản xuất protein để làm 

cho tế bào chết đi, và như thế thì virus sẽ khó có đường xâm nhập. 

Nhưng trong vài trường hợp, hệ miễn dịch trong người bị rối loạn, các đội 

quân tế bào của hệ miễn dịch có thể tiêu diệt bất cứ vật nào trên đường chúng 

“hành quân”, nói ví von thì đây là “thiệt hại ngoài dự kiến”. Một trong những tác 



111 
 

động đó là làm suy giảm tế bào T và cytokines - hai yếu tố rất quan trọng trong 

phòng vệ. Nói cách khác, chúng ta mắc bệnh một phần là do hệ thống miễn dịch 

nội sinh phản ứng thái quá [khi virus tấn công], và một phần là do virus xấu tấn 

công. 

Ở đây cần phải ghi chú rằng hệ miễn dịch của dơi hoạt động rất khác với 

người. Nhiều nghiên cứu cho thấy những phân tử tín hiệu (signaling molecule) 

trong hệ thống miễn dịch của con người bị ức chế trong dơi. Chẳng hạn như nồng 

độ interferon trong dơi không tăng cho dù bị virus corona tấn công. Nói cách khác, 

hệ miễn dịch của dơi có vẻ “vui sống” với virus, và đó là lý do tại sao dơi không 

mắc bệnh khi bị nhiễm virus corona. 

Bởi vì hệ miễn dịch của chúng ta bị “cuống cuồng” chống trả SARS-Cov, nên 

gây tổn hại không chỉ cho phổi mà còn vài cơ phận khác. Thật vậy, điều này có thể 

giải thích cho kết quả của một phân tích trước đây cho thấy hơn 90% bệnh nhân 

trong trận dịch MERS mắc một số triệu chứng khác như tăng men gan, suy giảm 

bạch cầu và platelet, suy giảm huyết áp. Trong vài trường hợp hơi hiếm, bệnh nhân 

còn bị tổn thương ở thận và suy tim. 

Với những dữ liệu và chứng cứ từ nhiều nghiên cứu khoa học liên quan đến 

virus corona trong thời gian 2 thập niên qua, bức tranh về đường đi của virus này 

đến người dần dần đã rõ. Một điều chắc chắn là virus corona gây dịch Covid-19 

hiện nay và SARS và MERS trước đây xuất phát từ dơi. Từ dơi, các virus này có 

thể nhảy sang một ký chủ trung gian, và ký chủ này rất có thể là loài tê tê, cầy 

hương, hoặc/và heo. Tuy nhiên, từ ký chủ trung gian sang người bằng cơ chế nào 

thì vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Nhiều nghiên cứu mới nhất cho thấy 

virus này còn có khả năng lây từ người sang người, và cơ chế rõ rệt nhất là hắt hơi 

hay ho. 

Khi virus corona xâm nhập vào người, chúng chọn phổi là mục tiêu tấn công 

qua “cánh cửa” thụ thể ACE2. Sau khi xâm nhập vào phổi, chúng lập tức nhân bản 

càng nhiều càng tốt, nhưng vì thành tố của chúng là RNA không có cơ chế chỉnh 

sửa, nên chúng có thể đột biến nhanh, khó kiểm soát được. Khi đã đủ mạnh, chúng 

có thể gây ra các triệu chứng như sốt và ho, hay nặng hơn là viêm phổi. 

Để đối phó với sự xâm nhập của virus, hệ thống miễn dịch nội sinh trong 

người được kích hoạt. Trong quá trình kích hoạt, protein interferon được sản sinh 

để làm chết tế bào để virus không thể nhân bản. Thế nhưng sự phản ứng kịch liệt 

và thái quá của hệ miễn dịch một mặt có tác động diệt virus, nhưng mặt khác cũng 

gây tác hại cho các cơ phận khác. Tiểu đường là một trong những “nạn nhân” của 

sự phản ứng thái quá của hệ miễn dịch, và điều này giải thích tại sao bệnh nhân 

tiểu đường có nguy cơ tử vong tăng cao khi họ bị nhiễm virus corona. 

Còn rất nhiều câu hỏi liên quan đến virus corona chưa có lời giải đáp chắc 

chắn (và rất khó có cái gì chắc chắn trong khoa học), nhưng những gì chúng ta biết 

có ý nghĩa thực tế trong việc phòng và chữa bệnh. Trận dịch này là một lời nhắc 

nhở người Việt chúng ta cần phải tập thói quen vệ sinh mới để tối thiểu hóa các 

mầm mống lây bệnh. Những phản ứng cuống cuồng thái quá, và những biện pháp 

không có bất cứ cơ sở khoa học nào không giúp gì cho việc phòng chống dịch. 
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Phòng chống dịch hôm nay và tương lai phải bắt đầu từ những thay đổi tích cực về 

hành vi cá nhân ở cấp độ cá nhân. 

Tiểu đường và virus corona 

Một trong những đối tượng có nguy cơ tử vong cao là bệnh nhân tiểu đường. 

Một nghiên cứu từ Hong Kong cho thấy trong nhóm người bị nhiễm virus corona 

(SARS-Cov và SARS-Cov-2), những bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ tử vong 

cao gấp 8 lần so với người không bị tiểu đường. 

Câu hỏi đặt ra là tại sao tiểu đường trở thành một yếu tố nguy cơ tử vong ở 

bệnh nhân nhiễm virus corona? Theo quan điểm “truyền thống” thì tiểu đường là 

bệnh lý liên quan đến hệ thống chuyển hóa, nhưng nhiều nghiên cứu gần đây cho 

thấy tiểu đường có thể xem là một bệnh lý liên quan đến hệ thống miễn dịch. Cơ sở 

khoa học của quan điểm này là hiện tượng kháng insulin (đặc điểm chính ở bệnh 

nhân tiểu đường) là hệ quả của các tế bào B và các tế bào khác tấn công. Cần nói 

thêm rằng tế bào B là trung tâm của hệ thống miễn dịch và có chức năng điều phối 

việc sản sinh các antigen để chống sự xâm nhập của virus. 

Giả thuyết đặt ra là khi bệnh nhân tiểu đường bị SARS-Cov tấn công, hệ 

thống miễn dịch sẽ được kích hoạt để chống trả (hình 3). Nhưng như mô tả trên, hệ 

thống miễn dịch của bệnh nhân tiểu đường đã suy giảm, nhưng nay lại phải được 

huy động để chống trả “kẻ thù” mới, nên càng suy giảm hơn. Sự suy giảm này dẫn 

đến rối loạn các cơ phận khác như tăng huyết áp, suy tim (thậm chí suy thận), và 

do đó tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân tiểu đường. Do đó, đối với bệnh nhân 

tiểu đường bị nhiễm SARS-Cov hay SARS-Cov-2, các chuyên gia khuyến cáo là 

việc điều trị không chỉ dùng kháng sinh mà còn phải tích cực điều trị bệnh nền 

(tiểu đường). 

 
Hình 3: Giả thuyết giải thích tại sao bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ tử vong cao khi bị 

nhiễm SARS-Cov-2. 

 

Song song với cuộc săn tìm vật chủ khiến virus corona truyền từ vật sang 

người là cuộc đua tìm thuốc điều trị và vắcxin ngừa COVID-19. Mặt trận này đang 

diễn ra tích cực nhưng có phần…hỗn loạn, với hơn 80 thử nghiệm lâm sàng đang 

tiến hành hoặc đang chờ, ứng dụng “trăm phương ngàn cách”, từ các phương pháp 
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cổ truyền đến thuốc tân dược, tế bào gốc và dùng thuốc trị HIV, như mô tả của tạp 

chí Nature. 

Aljazeera hôm 17-2 dẫn lời giáo sư Lu Hongzhou, giám đốc Trung tâm Y tế 

lâm sàng công cộng Thượng Hải, cho biết các bác sĩ Thượng Hải đã dùng huyết 

tương lấy từ người nhiễm COVID-19 đã hồi phục để chữa cho những người chưa 

khỏi bệnh. Ông Lư cho biết các bác sĩ “tự tin phương pháp này có hiệu quả”, trong 

khi Mike Ryan, trưởng chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO, cho rằng dùng 

huyết tương là phương pháp hợp lý, song cần phải cẩn trọng. Nhưng đâu chỉ ở 

Trung Quốc mới vậy. Chiều 18-2, Reuters đưa tin Nhật, nơi có 500 ca nhiễm 

COVID-19, chủ yếu là du khách trên du thuyền cập cảng ở Yokohama, cũng dự 

kiến thử nghiệm lâm sàng, dùng thuốc trị HIV để diệt virus corona chủng mới. 

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc ngày 17-2 cũng loan báo Cục Quản lý 

Dược phẩm Quốc gia nước này đã cấp phép cho việc dùng thuốc kháng virus 

favilavir để trị COVID-19, sau khi có kết quả khả quan từ các thử nghiệm lâm 

sàng, theo hãng tin UPI. Favilavir (trước đây gọi là fapilavir) được thử nghiệm trên 

70 bệnh nhân ở Thâm Quyến, song kết quả cụ thể của các thử nghiệm lâm sàng 

này không được công bố. Favilavir do công ty dược Zhejiang Hisun sản xuất tại 

Trung Quốc, có công dụng chính là trị viêm mũi họng. 

Một loại thuốc khác được dùng trong nghiên cứu lâm sàng cũng cho kết quả 

khả quan khi dùng trên bệnh nhân COVID-19 là remdesivir. Hồi tháng 1, các nhà 

nghiên cứu công bố một người ở Mỹ đã phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 nhờ 

remdesivir, sản phẩm của công ty công nghệ sinh học Gilead (TP Foster, bang 

California. Theo UPI, trong tuần đầu của tháng 2, Trung Quốc đã tiến hành 2 thử 

nghiệm lâm sàng với remdesivir, dự kiến trên 760 bệnh nhân COVID-19. Hai thử 

nghiệm này dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 4, và remdesivir có thể sẽ được phê 

chuẩn làm thuốc trị COVID-19 sớm nhất là vào tháng 5, theo Shibo Jiang, chuyên 

gia nghiên cứu virus thuộc Đại học Phúc Đán (Thượng Hải). 

 Nguyễn Văn Tuấn 

 

46. Việt Hà.Giới khoa học Việt nhập cuộc nhanh trong nghiên cứu virus 

SARS – CoV-2 / Việt Hà // https://news.vnanet.vn . – 2020 . – Ngày 26 tháng 02 

 

GIỚI KHOA HỌC VIỆT NHẬP CUỘC NHANH TRONG NGHIÊN 

CỨU VIRUS SARS-COV-2 

 

Việt Nam là nước thứ 4 trên thế giới nuôi cấy, phân lập thành công virus 

SARS – CoV-2 từ các mẫu bệnh phẩm của người bệnh (cùng với Trung Quốc, 

Nhật Bản và Australia). 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus Corona gây ra (SARS - CoV-2), cuộc chiến chống lại dịch bệnh đã lan 

tỏa rộng rãi trong cộng đồng khoa học quốc tế. Tại Việt Nam, các nhà khoa học 

cũng nhập cuộc hết sức khẩn trương, kịp thời, cùng với các giải pháp khác của các 

bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. 

 

https://news.vnanet.vn/
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 Cán bộ y tế Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm nhiễm và 

nghi nhiễm CoVid – 19 tại labo (ảnh chụp chiều 24/2/2020). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN 

 

Gấp rút triển khai nhiều đề tài nghiên cứu 

Ngay từ đầu tháng 2/2020, sau khi Thủ tướng chính thức công bố dịch 

COVID -19 tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định 

phê duyệt danh mục 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, 

giao trực tiếp cho 3 tổ chức chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện. 

Ba đề tài nghiên cứu gồm: Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và realtime 

RT-PCR phát hiện chủng mới của virus Corona 2019 (SARS - CoV-2) giao cho 

Học viện Quân Y chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực 

hiện. Nghiên cứu chế tạo hệ thống phát hiện nhanh để sàng lọc chủng mới của 

virus Corona 2019 (SARS - CoV-2) giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Sinh hóa Phù Sa – Biochem chủ trì phối hợp với Viện Pasteur Thành 

phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở 

Khoa học và Công nghệ Cần Thơ) thực hiện. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, 

lâm sàng, virus bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 2019 

(SARS - CoV-2) tại Việt Nam giao cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. 

Tiếp sau đó, trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

phê duyệt bổ sung đề tài độc lập cấp nhà nước “Đánh giá hiệu quả và tính an toàn 

của việc bổ sung lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus 

Corona mới”. Đây là đề tài nghiên cứu thử thuốc lâm sàng, đòi hỏi phải quản lý, 

theo dõi rất đặc biệt, vì vậy phải có sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Bộ Y tế trong quá trình xem xét phê duyệt, triển khai thực hiện đề tài. 

Quỹ Đổi mới sáng tạo (VINIF) và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) thuộc 

Tập đoàn Vingroup ký kết tài trợ 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch 

COVID - 19 nhằm đẩy mạnh các biện pháp khẩn cấp phòng chống sự lây lan của 

https://bnews.vn/gioi-khoa-hoc-viet-nhap-cuoc-nhanh-trong-nghien-cuu-virus-sars-cov-2/148661.html#modal-media-image-132054
https://bnews.vn/gioi-khoa-hoc-viet-nhap-cuoc-nhanh-trong-nghien-cuu-virus-sars-cov-2/148661.html#modal-media-image-132054
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dịch bệnh, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh báo sớm, hướng tới chăm sóc, điều trị và 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắc xin và sinh phẩm 

số 1 (Vabiotech) nhận tài trợ 8 tỷ đồng cho dự án nghiên cứu “Phát triển vắc xin 

chống lại chủng mới của virus Corona (SARS – CoV-2) trên giá thể baculovirus ở 

quy mô phòng thí nghiệm”. 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhận tài trợ gần 7,5 tỷ đồng cho đề tài 

“Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và virus bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

virus Corona mới 2019 tại Việt Nam”. 

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng nhận tài trợ 4 tỷ đồng với đề 

tài “Phát triển hệ thống cảnh báo sớm quốc gia về dịch bệnh COVID - 19 toàn cầu 

nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm và xây dựng kế hoạch đáp ứng khẩn cấp” . 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Thị Hà Dương, Giám đốc Điều hành Quỹ 

VinIF, cho biết: Với vai trò là tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy các nghiên cứu 

khoa học công nghệ tại Việt Nam, trước diễn biến phức tạp và nguy cấp của dịch 

COVID - 19, VinIF mong muốn tìm được các nhóm nghiên cứu xuất sắc đang nỗ 

lực hoạt động để có thể tiếp sức cho các nhà khoa học trong việc ứng phó với dịch 

bệnh. 

Con đường gian nan và nhiều rủi ro 

Kết quả đầu tiên đáng ghi nhận trong nghiên cứu của Việt Nam là khi các nhà 

khoa học của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã nuôi cấy và phân lập thành công 

chủng virus Corona mới trong phòng thí nghiệm sau 72 giờ. Việt Nam là nước thứ 

4 trên thế giới nuôi cấy, phân lập thành công virus SARS – CoV-2 từ các mẫu bệnh 

phẩm của người bệnh (cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Australia). 

Việc nuôi cấy thành công là khâu quan trọng để có nguồn virus đủ làm 

nguyên liệu cho các nghiên cứu chuyên sâu liên quan đến virus nguy hiểm này. Từ 

đây, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu về hệ gien của virus, sản xuất các bộ kit chẩn 

đoán bệnh, sản xuất kháng thể, nghiên cứu sản xuất các thuốc ức chế virus, vắc xin 

phòng, chống bệnh… 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ 

Trung ương, cho biết, việc nuôi cấy một virus có độ ổn định chưa rõ như SARS – 

CoV-2 là rất khó. Việt Nam rất may mắn có được kinh nghiệm cũng như được chia 

sẻ kinh nghiệm từ các nước nên đã thành công phân lập được virus. 

Hệ thống nuôi và khuếch đại virus rất quan trọng trong nghiên cứu, chẩn đoán 

và sản xuất vắc xin. Các kinh nghiệm của Việt Nam trong việc nghiên cứu lựa 

chọn chủng vắc xin, hệ thống nuôi cấy và phát triển, sản xuất vắc xin trong nước 

đã được quốc tế ghi nhận vì đã đạt nhiều thành công, vì vậy chúng ta hoàn toàn có 

thể hy vọng trong tương lai gần sẽ có vắc xin phòng chống SARS – CoV-2. 

Giữa tháng 2, nhóm nghiên cứu độc lập của Tiến sĩ Lê Quang Hòa, Viện Công 

nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), cũng 

thông báo kết quả nghiên cứu chế tạo thành công bộ kit thử nhanh chủng SARS – 

CoV - 2 dựa trên kỹ thuật RT-LAMP. 
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Cán bộ y tế Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm nhiễm và 

nghi nhiễm CoVid – 19 tại labo (ảnh chụp chiều 24/2/2020). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN 

 

Bộ kit thử này đã được nhóm nghiên cứu phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ 

Trung ương thử nghiệm trên mẫu bệnh phẩm thực. Kết quả thu được tương đối khả 

quan, tuy nhiên, để có thể đưa sản phẩm vào sản xuất và sử dụng cần quá trình 

đánh giá độc lập của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về độ chính xác, an toàn… 

Chia sẻ về dự án vắc xin phòng virus SARS – CoV 2, Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ 

tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vắc xin và sinh phẩm số 1 

(Vabiotech) cho biết: Dù nghiên cứu, phát triển vắc xin đòi hỏi thời gian khá lâu 

nhưng công ty đã sớm chủ động liên hệ với Trung tâm Vi sinh vật học Max Planck 

của Đại học Bristol (Vương quốc Anh) đề nghị hỗ trợ và phối hợp nghiên cứu. 

Trong điều kiện thuận lợi nhất, Việt Nam cần ít nhất một năm nữa mới có thể sản 

xuất được vắc xin phòng bệnh COVID - 19. Tuy nhiên, đây là quá trình tốn kém và 

nhiều rủi ro. 

Loại vắc xin mà Việt Nam hướng đến là vắc xin sử dụng protein. Công nghệ 

này tuy khó khăn ở bước đầu để tạo ra protein đáp ứng miễn dịch nhưng các bước 

sau sẽ đi nhanh hơn so với công nghệ tổng hợp gien. Việc này giúp rút ngắn thời 

gian phát triển và sản xuất vắc xin, dễ nâng quy mô sản xuất và giảm giá thành, 

đáp ứng tốt nhu cầu về vắc xin trong trường hợp khẩn cấp khi xuất hiện các tác 

nhân gây bệnh mới, nguy hiểm như SARS - CoV-2. 

Công nghệ sản xuất vắc xin của Việt Nam khác biệt so với công nghệ được áp 

dụng ở các dự án do Liên minh sáng kiến đối phó với dịch bệnh (CEPI) tài trợ để 

phát triển vắc xin phòng chống SARS - CoV-2. Cụ thể, 2 trong số 3 dự án mà 

CEPI tài trợ sử dụng công nghệ tổng hợp gien, dựa trên giải mã gien SARS - CoV-

2 của các nhà khoa học Trung Quốc nên có thể đưa ra thử nghiệm trên động vật 

khá nhanh. Tuy nhiên, với công nghệ này, giai đoạn thử nghiệm và đánh giá trên 

người lại mất nhiều thời gian hơn, chưa tính được thời gian thương mại hóa vắc 

xin. Trên thế giới đến nay chưa từng có vắc xin nào thương mại hóa được theo các 

https://bnews.vn/gioi-khoa-hoc-viet-nhap-cuoc-nhanh-trong-nghien-cuu-virus-sars-cov-2/148661.html#modal-media-image-132055
https://bnews.vn/gioi-khoa-hoc-viet-nhap-cuoc-nhanh-trong-nghien-cuu-virus-sars-cov-2/148661.html#modal-media-image-132055
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công nghệ này. Các nhà khoa học cũng cảnh báo về nhược điểm của công nghệ 

này là không tạo được đáp ứng miễn dịch cao. 

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt cũng chia sẻ thêm: Để tạo ra một loại vắc xin mới cần 

trải qua rất nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo tính an toàn cũng như hiệu quả hoạt 

động của vắc xin. Đây là quá trình tốn kém và nhiều rủi ro bởi không phải dự án 

nghiên cứu nào cũng thành công. Ngoài ra, việc nghiên cứu chế tạo và sản xuất 

cũng gặp nhiều rủi ro khác như khi đi vào sản xuất thương mại thì dịch bệnh đã 

qua hoặc vắc xin bị rút phép, ngừng lưu hành vì tác dụng phụ… Lúc đó, doanh 

nghiệp sẽ bị thiệt hại rất lớn. Trong khi, kinh phí để có được một loại vắc xin là vô 

cùng lớn. Riêng khâu thử nghiệm trên người đã mất cả triệu đô la Mỹ. Vì vậy, 

ngay cả các hãng dược lớn trên thế giới không phải lúc nào cũng sẵn sàng tham gia 

cuộc chơi. 

Hiện nay, trong số rất nhiều chủng Corona virus có khả năng lây nhiễm ở 

người mới chỉ có 3 chủng được đặt tên riêng vì dịch bệnh và hậu quả quy mô lớn 

mà chúng gây ra. Đó là SARS-CoV gây ra dịch năm 2003, MERS-CoV gây ra dịch 

năm 2012 và lần này là SARS - CoV-2. Trong cả hai đại dịch lần trước, thế giới 

đều chưa có vắc xin nào được thương mại hóa. Bởi thế lần này, nếu sản xuất 

thương mại được vắc xin phòng SARS – CoV-2 thì sẽ là một bước tiến rất lớn. 

Theo Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, hiện không thể dự báo được trong tương lai có thêm 

chủng Corona virus nào xuất hiện và gây đại dịch ở người. Nếu tình huống xấu xảy 

ra, khi đã có trong tay công nghệ vắc xin, chỉ cần “lắp ráp” phần gien của chủng 

virus mới vào thì sẽ nhanh chóng có vắc xin mới. Nói cách khác, lần này nếu thành 

công sẽ là nền tảng để phát triển các vắc xin phòng đại dịch sau này chứ không chỉ 

riêng phòng virus Corona. 

Có thể thấy, các bước đi của giới khoa học trong nước gần như cùng lúc với 

các nhà khoa học trên thế giới. Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp ứng phó khẩn 

cấp với dịch bệnh trong nước mà còn góp phần cung cấp cho thế giới bức tranh 

tổng thể về SARS – CoV-2. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam có những hiểu biết 

sâu rộng về bản chất dịch tễ học của bệnh, tích lũy kinh nghiệm cần thiết, đào tạo 

thêm nhiều chuyên gia lâm sàng, dịch tễ học, có thêm trang thiết bị hiện đại… để 

ứng phó với dịch bệnh./. 

Việt Hà 
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PHẦN II: CÁCH PHÒNG TRÁNH VI RÚT 

CORONA 

 
 

47.5 nguyên tắc phòng tránh dịch bệnh quan trọng ai cũng cần biết / 

https://vietnamnet.vn . – 2020 . – Ngày 15 tháng 02 

 

5 NGUYÊN TẮC PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH QUAN TRỌNG AI 

CŨNG CẦN BIẾT 

 

Tiết trời mưa lạnh, ẩm ướt cũng là lúc các bệnh dịch dễ tấn công và lây 

lan nhanh chóng trong cộng đồng. Đặc biệt là hiện nay tình hình bệnh dịch 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang diễn 

biến phức tạp với mức độ nguy hiểm cao. Do đó, mỗi người cần chủ động phòng 

tránh dịch và quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Để bình 

tĩnh vượt qua “nỗi ám ảnh” dịch bệnh, mọi người cần lưu ý những nguyên tắc 

phòng tránh dịch bệnh quan trọng sau đây. 

Vệ sinh cá nhân đúng cách 
Tăng cường vệ sinh cá nhân đúng cách cũng chính là một trong những cách 

đơn giản giúp mọi người phòng tránh dịch virus.  

Nên súc miệng bằng các dung dịch chuyên dụng hoặc pha nước muối ít nhất 3 

lần/ngày: sau khi ngủ dậy, trước khi đi ngủ, sau khi đi làm về hoặc sau khi đến 

những chỗ đông người. 

 
 

Hạn chế sờ tay lên mặt và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn chứa 75% nồng độ cồn. Khi rửa tay phải kỳ cọ ít nhất 20 giây dưới 

vòi nước để loại bỏ sạch vi khuẩn bám trên tay. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, 

https://vietnamnet.vn/
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Trưởng phòng Công tác xã hội kiêm điều hành khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, bàn tay là nơi trực tiếp tiếp xúc nhiều 

với chất dịch tiết cơ thể, nếu vô tình đưa lên mắt, mũi, miệng hoặc cầm nắm, đụng 

chạm vào các vật khác, virus gây bệnh có thể lan rộng theo dịch tiết ra ngoài cộng 

đồng.  

Thạc sĩ – bác sĩ Trần Thu Nguyệt, Viện Y học ứng dụng Việt Nam nhấn 

mạnh khi ho hoặc hắt hơi phải che miệng và mũi bằng khẩu trang y tế, khăn giấy 

hoặc khuỷu tay. Bởi đây là cách để tránh các giọt bắn từ nước bọt, dịch tiết đường 

hô hấp phát tán ra bên ngoài, bám trên các bề mặt và dính vào bàn tay dễ lây 

truyền mầm bệnh. 

Mỗi người cần tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, khi phát hiện có biểu hiện 

sốt, ho, đau họng… thì phải thông báo cho cơ sở y tế địa phương, trường học, cơ 

quan, đoàn thể nơi đang học tập, công tác. Nếu được xác định mắc bệnh dịch thì 

cần được cách ly và đeo khẩu trang. 

Đeo khẩu trang đúng cách 
Theo các chuyên gia y tế, khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng 

ngừa virus corona, chỉ cần đảm bảo các nguyên tắc: thứ nhất là khẩu trang đạt 

chuẩn, thứ hai là đeo khẩu trang đúng cách.  

Đeo khẩu trang đúng cách phải để mặt xanh có tính chống nước ra ngoài tránh các 

giọt bắn. Mặt màu trắng hút ẩm tốt nên quay vào trong để hơi thở thoát ra thấm 

vào khẩu trang. Kéo khẩu trang che kín cả mũi lẫn miệng. 

Tuyệt đối không sờ tay vào khẩu trang khi đã mang, vì động tác sờ tay, thậm 

chí chỉnh sửa khẩu trang dễ làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây 

bệnh khác. 

Khẩu trang y tế chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt bỏ vào thùng rác có nắp đậy. Khi 

tháo khẩu trang chỉ cầm vào dây đeo qua tai, không dùng tay cầm vào khẩu trang 

để tháo ra sẽ dễ lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác sang bàn tay. Rửa 

tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi bỏ khẩu trang. 

Hạn chế tiếp xúc  
Nên hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Không được đi du lịch đến 

vùng có dịch bệnh. Trong trường hợp bắt buộc phải đến những nơi đông người hãy 

tự bảo vệ bản thân bằng cách mặc quần áo kín, đeo khẩu trang, rửa tay với dung 

dịch sát khuẩn hoặc xà phòng, hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với người khác, nên 

giữ khoảng cách ít cách ít nhất 0,5-1m với người khác. 

Khi đến các nơi công cộng hoặc nhà vệ sinh, nên sử dụng khuỷu tay hoặc một tờ 

giấy ăn, giấy vệ sinh sạch để cầm vào tay nắm để mở cửa. Sau đó, phải vứt bỏ tờ 

giấy vào thùng rác có nắp đậy. Nếu tiếp xúc tay trực tiếp với tay nắm cửa, cần rửa 

tay bằng xà phòng hoặc sử dụng nước sát khuẩn tay. 

Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp cấp tính 

(sốt, ho, khó thở) và động vật hoang dã nếu không có đồ bảo hộ. Cần đeo khẩu 

trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách trên 01 mét nếu phải tiếp xúc với người 

bệnh. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khuyến cáo các biện pháp phòng lây nhiễm 

virus nCoV ở các chợ dân sinh là nơi hoạt động giao tiếp nhiều, tiếp xúc trực tiếp 
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với nhiều vật dụng, đặc biệt là tiền – vật lưu hành qua tay nhiều người, nhiều nơi 

nhất. Nhiều người dân lo ngại vấn đề này nên nghĩ đến việc mua sẵn thức ăn và các 

nhu yếu phẩm cần thiết nhiều hơn hằng ngày để giảm thiểu số lần đi chợ, siêu thị.  

Tuy nhiên mua một lần quá nhiều đồ cũng khó bảo quản đảm bảo thực phẩm tươi 

ngon, giữ nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng. Hoặc lúc nào đó bạn cần gấp một số mặt 

hàng thực phẩm nhưng lại ngại đi vào nơi đông người như chợ hay siêu thị thì phải 

làm sao?  

 

 
 

Tăng cường hệ miễn dịch  
Hệ miễn dịch yếu sẽ tạo cơ hội cho virus bệnh dịch tấn công vào cơ thể làm thổi 

bùng lên những căn bệnh. Muốn phòng tránh dịch bệnh, mọi người cần chú ý giữ 

ấm cơ thể, nghỉ ngơi điều độ, sinh hoạt hợp lý, duy trì luyện tập thể dục, thể thao 

mỗi ngày để tăng cường sức khỏe. 

Hệ miễn dịch có thể được nâng cao bằng cách ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh 

dưỡng. 

 Tỏi, gừng, sả là những loại thực phẩm nên duy trì dùng mỗi ngày sẽ tăng 

cường hệ miễn dịch cho phổi. 

 Ăn nhiều các loại trái cây giàu vitamin C như cam, nho, cà rốt, kiwi,… để 

tăng cường đề kháng cho cơ thể, lọc sạch phổi sau một thời gian sử dụng. 

 Ăn cân đối giữa các nhóm dưỡng chất: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin 

và khoáng chất. 

 Uống nhiều nước. 

Tham khảo các nguồn tin chính thống 
Tin tức chính thống là “vàng”. Giữa một “rừng” thông tin về dịch viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên nhiều kênh thông tin đại 

chúng, thì đâu là thông tin chính xác, đâu là “phao” tin? 
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Cách tốt nhất để trang bị đầy đủ thông tin và kiến thức cần thiết trước dịch virus 

corona là hạn chế xem các thông tin không rõ nguồn gốc, chưa chính xác trên 

mạng, nhất là mạng xã hội để tránh hoang mang. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị đối với tình hình dịch bệnh hiện nay, người 

dân cần bình tĩnh theo các khuyến cáo của ngành y tế chính thống từ Bộ Y Tế, 

WHO, báo chính thống,…. Mỗi người cần tỉnh táo và phải thận trọng kiểm chứng 

thông tin từ các nguồn đọc hằng ngày. 

Hãy phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các 

thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống của mình và 

những người khác. 

Hy vọng với những nguyên tắc phòng tránh dịch bệnh trên đây sẽ giúp bạn trong 

việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mình mà không bị xáo trộn quá 

nhiều.  

 

48.Các loại thuốc sẵn có nào được dùng để trị corona? / 

https://www.voatiengviet.com/ . – 2020 . – Ngày 27 tháng 3 

 

CÁC LOẠI THUỐC SẴN CÓ NÀO ĐƯỢC DÙNG ĐỂ TRỊ CORONA? 

 

 
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu về tình hình COVID-19 tại Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO) ngày 24/2/2020. 

 

Với con số tử vong trên toàn thế giới vì COVID-19 vượt quá 20.000 người 

trong tuần này, những nỗ lực đang được đẩy mạnh để tìm cách chữa trị virus 

corona là chú tâm hàng đầu trong việc chấp nhận các loại thuốc hiện được sử dụng 

để chống các bệnh khác. 

“Con đường ngắn nhất để chữa trị, chúng tôi nghĩ là điều chỉnh lại mục đích 

của các thứ thuốc hiện có căn cứ trên sự hiểu biết của chúng ta về cơ chế hoạt động 

của thuốc,” Bác sĩ Hana Aksekrod, giáo sư dự bị về các bệnh truyền nhiễm tại 

Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Đại học George Washington nói. 

https://www.voatiengviet.com/
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Virus corona chủng mới này gây bệnh COVID-19, một chứng bệnh về 

đường hô hấp có thể làm chết người trong khoảng 2% dân số, đặc biệt là người lớn 

tuổi và những người đang có vần đề về sức khỏe như tiểu đường và cao máu. Virus 

COVID-19 liên hệ đến virus gây chết người khác đã gây ra vụ bùng phát rộng rãi 

gần đây là bệnh SARS, hội chứng hô hấp cấp tính trầm trọng, và MERS, hội chứng 

hô hấp Trung Đông. 

Các chyên gia bệnh truyền nhiễm tin rằng một vaccine có thể được tìm ra để 

ngừa lây nhiễm virus corona, nhưng thử và xét nghiệm để chế ra được vaccine an 

toàn và hữu hiệu và sản xuất trên toàn thế giới có thể mất một năm hay lâu hơn. 

Hiện nay chưa có thuốc chữa trị virus corona, nhưng một loạt các loại thuốc đang 

được thử nghiệm thuộc về 3 loại kết quả chính: trung lập virus, giảm một số triệu 

chứng đe dọa sinh mạng, và tăng cường hệ thống miễn nhiễm của bệnh nhân để 

chống nhiễm trùng. 

Trung lập virus 
Thuốc chữa sốt rét chloroquine và hydrochloroquine, được nghiên cứu tại 

một số nước để có thể ngăn ngừa lây nhiễm virus corona hay giết virus trong 

những giai đoạn đầu tiên của việc lây nhiễm. Đây là một loại thuốc tổng hợp và 

Tổng thống Donald Trump gọi là “thay đổi cục diện”- nhưng các nhà khoa học dè 

dặt là cẩn phải nghiên cứu thêm nữa để kiểm chứng kết quả. 

Chloquine và hydroxychloroquine hoạt động như thế nào? 
“Lý thuyết hiện nay là thuốc này can thiệp vào khả năng của virus chui vào 

tế bào bệnh nhân và làm tế bào ít thân thiện với virus. Và nếu virus không làm tế 

bào nhiễm trùng, thì virus sẽ không hữu hiệu trong việc nhân giống và tự sao chép 

thêm,” Bác sĩ Akselrod nói. 

Loại thuôc sốt rét hỗn hợp này đã dược nghiên cứu từng nhóm nhỏ tại Pháp 

và Trung Quốc với những kết quả lẫn lộn. Các cuộc nghiên cứu lớn hơn đang được 

tiến hành. 

Ngay cả khi chloroquine và hydroxychloroquine chứng tỏ hiệu nghiệm 

chống lại virus corona, nhưng có thể có những phản ứng phụ nghiêm trọng cần cứu 

xét, trong đó có bệnh tim đập loạn nhịp và có thể độc hại nếu dùng quá liều. 

“Chúng ta cũng biết là đã có nhiều ca mà mọi người nghĩ rằng họ có thể an toàn 

đối với COVID-19 nếu dùng thuốc này và cuối cùng là tự đầu độc mình,” ông 

Akselrod nói. 

Một thuốc khác có tên là remdisivir không hữu hiện trong việc chữa trị bệnh 

nhân bị lây nhiễm virus Ebola giết người, đã chứng tỏ có nhiều hứa hẹn trong việc 

chữa trị bệnh nhân COVID-19. Như thuốc sốt rét, remdesivir cũng ngăn virus 

corona xâm nhập tế bào người bệnh và sanh sôi nảy nở. Những cuộc thử nghiệm 

rộng rãi hơn cũng đang được tiến hành, 

Làm giảm triệu chứng 
COVID-19 vào phổi trong nhiều trường hợp gây ra nhiễm trùng, tắc nghẽn, 

khó thở, sưng phổi và đường hô hấp suy sụp. 

Thuốc chữa thấp khớp có tên là Kevzara nằm trong số các thứ thuốc được thử 

nghiệm để chữa các triệu chứng của COVID-19. Thuốc này nhằm vào một phần 

của hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. 
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Kevzara hoạt động như thế nào? 
“Thuốc can thiệp vào viêm, là một phần của cơ chế tự vệ của cơ thể để đáp 

ứng với nhiễm trùng. Lý thuyết về thuốc này là ngăn việc lan tràn, và việc này xảy 

ra sau khi nhiễm trùng đã xảy ra và đã phát triển, có lẽ sự nghiêm trọng từ ảnh 

hưởng của virus và sự nghiêm trọng của triệu chứng có thể được giảm bớt bằng 

cách ngăn chặn phần này của phản ứng miễn nhiễm,” ông Akselrod nói. 

Trong khi Kevzara và các loại thuốc chống viêm khác có thể giúp giảm bớt tắt 

nghẽn và những vấn đề hô hấp do virus corona gây ra, có những lo ngại là thuốc 

này cũng có thể can thiệp với khả năng của hệ thống miễn nhiễm chống nhiễm 

trùng. 

Thuốc sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine cũng có tính chất chống 

viêm có thể giúp giảm tắt nghẽn liên hệ đến virus corona. 

Tăng cường miễn nhiễm 
Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trong tuần này đã chấp 

thuận việc chữa trị bằng huyết tương chữa cho những bệnh nhân COVID-19 nặng. 

Chuyện này liên hệ đến việc trích kháng thể trong huyết tương của những bệnh 

nhân virus corona hoàn toàn bình phục để tiêm vào người bị nhiễm virus. 

“Điều chúng tôi làm là kỹ thuật thấp, loại giải pháp cũ, lấy huyết tương từ 

những người đã bình phục như đã từng làm trước khi khám phá ra thuốc kháng 

sinh,” Bác sĩ Shmuel Shoham, phó giáo sư Trường Y, Đại học Johns Hopkins, nói. 

Ông thuộc toán thử nghiệm huyết tương trên nhiều loại bệnh cúm khác nhau. 

Dùng huyết tương lên những người bệnh nặng có thể đáng được thử nghiệm, 

Bác sĩ Shoham nói, nhưng những cuộc thử nghiệm vừa qua trong giai đoạn cuối 

của nhiễm trùng chứng tỏ không hiệu nghiệm. Thay vào đó, ông nói việc này “có ý 

nghĩa khoa học nhiều hơn” khi sử dụng tiến trình này cho phòng ngừa và chữa trị 

sớm. 

Một việc chữa trị gần đây thất bại là dùng thuốc chữa HIV chứng tỏ không 

hiệu nghiệm trong vụ thử nghiệm mới đây. 

Gần 70 loại thuốc hiện hữu đã được xác nhận có thể phòng ngừa hay chữa 

trị COVID-19, theo như trang mạng khoa học sinh thái bioRxiv. 

Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm không muốn suy đoán thời gian để hoàn tất tiến 

trình thử nghiệm và chuẩn nhận, cũng như thời gian mà các công ty dược tăng 

cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu toàn thế giới, nhưng họ nói rằng ít nhất phải 

mất nhiều tháng. 

 

49.Cách ly tại nhà thế nào để an toàn? / https://vnexpress.net . – 2020 . – 

Ngày 9 tháng 3 

 

CÁCH LY TẠI NHÀ THẾ NÀO ĐỂ AN TOÀN? 

 

Lý tưởng nhất là người cách ly tại nhà cần ở trong phòng riêng, dùng đồ 

đạc riêng; người chăm sóc cần chuẩn bị các đồ bảo hộ kỹ lưỡng. 
Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương và Viện Nghiên cứu y khoa 

Woolcock tại Việt Nam hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng lây lan Covid-19. 

https://vnexpress.net/
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Ai cần phải cách ly 

Theo các chuyên gia, có 4 nhóm người cần cách ly tại nhà: 

 Thứ nhất là người có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính nCoV: Sống cùng 

nhà, tiếp xúc gần trong vòng hai mét, làm cùng cơ quan, cùng đi du lịch. 

 Thứ hai là những người tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. 

 Thứ ba, người có một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. 

 Thứ tư, người đến từ vùng dịch trong vòng 14 ngày qua. 

Cách ly như thế nào 

Lý tưởng nhất để cách ly tại nhà là chuẩn bị phòng riêng. Nếu không có, sắp 

xếp để người được cách ly nằm riêng một góc và cách mọi người trong nhà ít nhất 

2 mét. Nên chọn phòng hoặc vị trí cách ly ở cuối chiều gió lưu thông trong nhà để 

hạn chế phát tán virus đến các vị trí khác. Dọn sạch đồ đạc cho trong phòng trước 

khi sử dụng cho người cần được cách ly. Phòng mở cửa sổ thoáng, nhiều ánh sáng. 

Những đồ đạc cần chuẩn bị trong phòng gồm giường, bàn ghế, nhà vệ sinh 

riêng có xà phòng, khăn tắm riêng, giấy vệ sinh, giấy lau tay, túi nilon đựng rác. 

Trong trường hợp không có nhà vệ sinh riêng, có thể đi vệ sinh chung nhưng khử 

khuẩn sau khi người bệnh sử dụng nhà vệ sinh xong. Ngoài ra, bát, cốc, đĩa, thìa 

riêng (hoặc đồ dùng một lần) để ăn uống. Khăn riêng, khẩu trang y tế, thùng rác 

bọc nilon đựng rác. Chuẩn bị tivi để giải trí hoặc đồ chơi cách ly cho trẻ nhỏ. Điều 

khiển tivi, điện thoại di động bỏ trong túi khóa ziplock hoặc túi nilong để diệt 

khuẩn cho dễ. 

Ngoài phòng nên có một diện tích trống để khử khuẩn trước khi đi ra khu sinh 

hoạt chung. 

Người cách ly cần tuyệt đối ở trong phòng suốt thời gian cách ly, uống thuốc 

theo chỉ dẫn, đồng thời theo dõi các triệu chứng xem có nặng lên hay nhẹ đi không. 

Thường xuyên làm sạch cơ thể để tránh nhiễm trùng, có thể tập thể dục nhẹ nhàng 

trong phòng. 

 
Phòng cách ly người đi về từ vùng dịch, tại bệnh viện dã chiến TP HCM, cuối tháng 2. Ảnh: 

Quỳnh Trần. 
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Đồ dùng khi cách ly 

Người chăm sóc cần chuẩn bị đồ sát khuẩn dung dịch xịt khuẩn clo có hoạt 

tính 0,5% vào nhà vệ sinh, khu vực thay quần áo bảo hộ, cồn 60-70% trở lên để 

khử khuẩn đồ dùng bằng da, kim loại. Xà phòng, nước sạch và giấy để lau khô tay. 

Dung dịch rửa tay khô có cồn từ 60-70 độ trở lên. 

Ngoài ra là kính bảo hộ, găng tay y tế, khẩu trang, quần áo 3M bảo hộ có 

mũ, ủng bảo hộ, nước Javen 0,5% để lau chùi bề mặt sàn và các vật dụng sinh hoạt, 

chlorin hoặc chloramin B để khử khuẩn các dụng cụ đựng chất dịch tiết của người 

cách ly, túi nilon đựng rác thải... 

Người chăm sóc người cách ly cần làm gì 

Người thân cần đo thân nhiệt cho người cách ly 2 lần một ngày, hỏi tình 

trạng sức khỏe của người bệnh hoặc nghi bệnh, động viên và nấu ăn với chế độ ăn 

đầy đủ dinh dưỡng. 

Khi ra khỏi phòng cách ly, người chăm sóc để nguyên găng tay, rửa tay bằng 

nước rửa tay khô rồi tháo bỏ lớp găng tay số một (bên ngoài). Tiếp tục rửa tay sau 

khi tháo lớp găng tay. Cởi bỏ tất cả đồ bảo hộ, tiệt trùng trước khi mang ra khỏi 

phòng cách ly. Quần áo người cách ly nên giặt tay, không nên giặt máy. Thường 

xuyên liên hệ với bác sĩ để báo cáo tình hình và xin lời khuyên. 

Cuối cùng, nếu không có triệu chứng, các thành viên trong nhà tự động cách 

ly ít nhất 14 ngày kể từ ngày người cách ly hoàn thành thời gian cách ly. 

 

50.Tăng cường sức khỏe nơi công sở / https://www.cih.com.vn . – 2020 . – 

Ngày 14 tháng 3 

 

TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE NƠI CÔNG SỞ 

 

Trong thời điểm đại dịch toàn cầu, những người làm công sở cần đặc biệt 

chú trọng đến sức khỏe bản thân để trước hết là bảo vệ cho chính mình và tránh 

nguy cơ lây nhiễm cho đồng nghiệp và những người xung quanh. 
Dưới đây là những quy tắc chung người làm công việc văn phòng cần lưu ý 

để đảm bảo sức khỏe tốt. 

Đeo khẩu trang đúng 
Việc phải tiếp xúc với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng trong tòa nhà đông 

người thì việc trang bị khẩu trang là việc cần làm đầu tiên. Việc đeo khẩu trang 

giúp bảo vệ chính mình và giúp đồng nghiệp cảm thấy an tâm hơn, tránh nguy cơ 

lây nhiễm mỗi khi ho, hắt hơi - bảo đảm an toàn đặc biệt là những nơi có không 

gian hẹp như trong thang máy, phòng họp, nhà vệ sinh... 

Trang bị rửa tay khô kháng khuẩn 
Trong mỗi văn phòng nên trang bị các chai xịt rửa tay nhanh bằng cồn. 

Ngoài ra, khi đi ra ngoài cũng cần trang bị những chai rửa tay nhanh nhỏ gọn trong 

giỏ để dùng khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần trang bị chai nước muối kháng khuẩn 

để sịt mũi, họng khi cần thiết. 

Giữ vệ sinh bàn làm việc 

https://www.cih.com.vn/
https://www.cih.com.vn/khoa-noi-khoa-ngoai/2428-kham-suc-khoe-sang-loc-benh-truoc-dai-dich-covid.html
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Người làm văn phòng cần duy trì môi trường làm việc luôn sạch sẽ, nhất là 

bàn làm việc cá nhân. Thường xuyên lau dọn bàn làm việc, vệ sinh những đồ dùng 

có khả năng khiến bạn nhiễm bệnh như bàn phím và chuột máy tính… Tuyệt đối 

không nên để rác đặc biệt là thức ăn trên bàn làm việc vì biết đâu đó sẽ là nơi trú 

ngụ của vi khuẩn. 

 

 
Đeo khẩu trang là điều cần thiết khi phải làm việc trong  văn phòng máy lạnh đông người. 

 

Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể 
Stress trong công việc cũng như lười vận động hay những bữa ăn qua loa sẽ 

làm suy giảm chức năng hệ miễn dịch và tăng nguy cơ nhiễm dịch bệnh cho dân 

công sở. Bên cạnh cà phê, bạn hãy uống các loại nước trái cây tự nhiên từ 1 - 2 ly 

mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng. Các loại nước trái cây chứa nhiều vitamin C 

như: Cam, chanh, bưởi... 

Tập thể dục 15 - 20 phút mỗi ngày 
Hãy dành ít thời gian luyện tập cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Hãy tranh thủ 

thời gian nghỉ giải lao vào buổi trưa để tập các động tác cơ bản tăng cường sự dẻo 

dai, linh hoạt và phòng ngừa được những bệnh thường gặp ở giới văn phòng như: 

bệnh ống cổ tay, bệnh thoái hóa cột sống cổ, lưng và bệnh lý thoát vị đĩa đệm... 

Đa phần dân công sở thường thực hiện rất tốt 4 bước đầu tiên nhưng lại hay bỏ qua 

bước thứ 5 là tập luyện. Trong khi tập luyện chính là "thành trì" bảo vệ sức khỏe 

khỏi mọi sự tấn công từ các tác nhân bên ngoài như virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh 

trùng… Một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh, trường 

hợp mắc bệnh cũng sẽ diễn biến nhẹ và phục hồi nhanh hơn. 

 Khám sức khỏe định kỳ 
Các chuyên gia vẫn đưa ra khuyến cáo rằng, đừng để khi cơ thể lên tiếng 

mới tầm soát sức khỏe hay đi khám bởi lúc đó bệnh đã tiến triển. Hãy dành thời 

gian để tầm soát sức khỏe định kỳ mỗi năm để yên tâm nếu có sức khỏe tốt và kịp 

thời điều trị nếu có bệnh lý. 
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Dành 15 - 20 phút giữa giờ để tập thể dục giúp duy trì sức khỏe dẻo dai, linh hoạt. 

 

Hy vọng, với những thông tin cơ bản nhưng thiết thực trên, quý khách sẽ có 

những phương pháp riêng để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình, chủ động 

phòng chống dịch trong tâm thế lạc quan, hy vọng về một ngày mai bình yên, tươi 

sáng để tiếp tục đón nhận những thành quả mới phía trước. 

 

51. Duy Tính.Tăng sức đề kháng để chống virus Corona/ Duy Tính // 

https://thanhnien.vn/ . – 2020 . – Ngày 11 tháng 02  

 

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHỐNG VIRUS CORONA 

 

Thông tin bệnh nhân ở Trung Quốc và một số bệnh nhân trẻ tại Việt 

Nam nhiễm chủng mới virus Corona (nCoV) mới tự khỏi bệnh, được xuất viện có 

điểm chung là 'sức đề kháng' tốt. Vậy làm sao tăng sức đề kháng? 

Một số thực phẩm tăng cường sức đề kháng  

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cải bó xôi nằm trong danh sách các 

loại thực phẩm giúp tăng sức đề kháng bởi loại rau này không chỉ giàu vitamin C 

mà còn chứa rất nhiều chất chống ô xy hóa và beta carotene. Đây là những chất có 

tác dụng giúp tăng khả năng chống viêm cho hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng 

cho cơ thể. 

Bông cải xanh được đánh giá là cũng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất 

tốt cho sức khỏe, bao gồm: vitamin A, C, E, chất xơ và các chất chống ô xy hóa 

khác. Đây là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe, có thể đưa vào chế độ ăn 

mỗi ngày. Trái cây họ cam, quýt như bưởi, cam, chanh... là những nguồn giàu 

vitamin C. Đây là chất dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể bởi giúp 

làm tăng khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Ngoài ra, đu đủ là loại trái cây 

https://thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/tin-tuc/trung-quoc.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/vien-phi-cach-ly-dieu-tri-virus-corona-duoc-tinh-nhu-the-nao-1181003.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/tang-suc-de-khang-o-nam-gioi-9028.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/vi-sao-cai-bo-xoi-duoc-menh-danh-la-sieu-thuc-pham-876010.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/de-diet-u-ac-hay-an-bong-cai-xanh-sup-lo-860130.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/
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chứa rất nhiều vitamin C và còn là nguồn cung cấp kali, vitamin B và axit folic, là 

những dưỡng chất có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho 

cơ thể. Một số gia vị như gừng là thực phẩm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch 

cơ thể. Ngoài ra, gừng giúp giảm viêm, giảm đau, giúp ngăn ngừa, điều trị các 

bệnh viêm nhiễm khác. 

 

 
Chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp tăng sức đề kháng 

 

Ở người trẻ, trung niên mắc các bệnh phải ghép tạng (sau ghép tạng phải dùng 

thuốc ức chế miễn dịch - PV) thì cũng có hiện tượng suy giảm miễn dịch. Ngoài ra, 

người trẻ nhưng dùng nhiều thuốc corticoid, thuốc kháng viêm, đái tháo đường… 

cũng bị suy giảm miễn dịch, nên nguy cơ nhiễm vi trùng, virus khá cao. 

“Giữa những người tuy trẻ tuổi như nhau nhưng không hẳn ai cũng có miễn 

dịch tốt. Những người hay bị cúm, viêm họng khi “trái gió, trở trời”, một năm 

nhiều lần thì người đó có hệ miễn dịch thấp”, TS-BS Tâm nói. 

Làm gì để tăng sức đề kháng? 

Theo TS-BS Tâm, một người ăn thiếu, hoặc “thừa dinh dưỡng” (nhưng chưa 

chắc đủ - PV) thì hệ miễn dịch sẽ không tốt. Do vậy cần phải có dinh dưỡng cân 

đối hằng ngày; ăn đầy đủ các nhóm chất sinh năng lượng và nhóm chất không sinh 

năng lượng. 

Cụ thể, nhóm chất sinh năng lượng, gồm: tinh bột, đường (cơm, phở) và 

nhóm thực phẩm giàu đạm (thịt, cá, trứng, sữa); nhóm giàu chất béo (dầu, mỡ). 

Nhóm không sinh năng lượng gồm: các vitamin, muối khoáng, sinh tố (rau, củ 

quả…). 

 

javascript:void();
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Đánh giá dinh dưỡng bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

 

Đặc biệt, TS-BS Tâm khuyến cáo “ăn đầy đủ nhưng không được quá nhiều 

đối với bất cứ một nhóm nào; ăn vừa phải và cân đối với cơ thể”. 

“Với người bị bệnh tiểu đường, bệnh thận thì phải uống thuốc theo đúng chỉ 

định (liều lượng, thời gian, đúng thuốc…) và cần chế độ dinh dưỡng đúng bệnh lý 

thì sẽ kiểm soát được các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Nếu không thực hành 

đúng, đường huyết dao động thì tế bào miễn dịch sẽ bị ức chế”, TS-BS Tâm nói. 

Theo TS-BS Tâm, trong giai đoạn mùa cúm này, người dân phải tự tuân thủ 

phòng bệnh theo các biện pháp của Bộ Y tế, vì ít ai tự biết được mình có hệ miễn 

dịch tốt hay không tốt. Trong ăn uống thì nhóm rau, củ, quả màu sắc rực rỡ tự 

nhiên như cam, dâu… là nhóm thực phẩm giàu vitamin A, C giúp tăng sức đề 

kháng tốt nhất. 

Khẩu phần ăn phải có hàm lượng đạm cao (trừ người suy thận). Ngoài ra, cần 

phải có nguồn thực phẩm phải an toàn. Người cúm sốt quá cao, nuốt khó thì nên ăn 

thức ăn lỏng dễ tiêu, như cháo, sữa nhưng phải cân đối các chất. Đồng thời có thể 

uống thêm sinh tố, nước ép trái cây; nếu cần thiết bổ sung chất đạm, sữa, vi chất 

dinh dưỡng dạng thuốc. 

Bác sĩ chuyên khoa 2 (BS.CK2) Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Hội Dinh 

dưỡng Việt Nam - nguyên Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, cũng cho 

rằng thực hành chế độ dinh dưỡng phù hợp có vai trò quan trọng giúp nâng cao sức 

đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, giảm nguy cơ mắc các biến 

chứng của các bệnh lý nền có sẵn. Đặc biệt cần thiết với các đối tượng có hệ thống 

miễn dịch yếu, như: trẻ em, người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính. Chế độ 

dinh dưỡng nâng cao sức đề kháng tập trung vào cung cấp đủ năng lượng, đủ chất 

đạm, đủ chất bột, đường, kiểm soát chất béo, tăng cường vitamin A, vitamin E, 

vitamin D và vitamin C, tăng cường kẽm, selen và sắt, tăng cường probiotic. Cùng 

https://thanhnien.vn/suc-khoe/tang-cuong-he-mien-dich-nhu-the-nao-de-phong-ngua-vi-rut-corona-1177204.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/tang-cuong-he-mien-dich-nhu-the-nao-de-phong-ngua-vi-rut-corona-1177204.html
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với chích ngừa, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, việc hạn chế bia 

rượu, vận động thể lực hằng ngày, ngủ đủ giấc là biện pháp phối hợp nâng cao sức 

đề kháng cho cơ thể. 

Theo BS Diệp, ở người trưởng thành mỗi ngày cần 1.800 - 2.200 Kcalo tùy 

theo tuổi, theo giới và mức độ hoạt động thể lực. “Thực hành chế độ ăn với thực 

phẩm giàu dinh dưỡng, cân đối và đủ các nhóm thực phẩm; phân chia số bữa ăn 

hằng ngày có 3 bữa chính và thêm 1 bữa phụ với người trưởng thành, thêm 2 bữa 

phụ với người cao tuổi, thêm 2 - 3 bữa phụ với trẻ em tùy theo tuổi, sẽ đảm bảo 

cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể”, BS Đỗ Thị Ngọc Diệp khuyên. 

Duy Tính 

 

52.Nhóm người có nguy cơ lây nhiễm virus corona cao nhất // 

https://benhvienphuongdong.vn . – 2020 . – Ngày 16 tháng 3 

 

NHÓM NGƯỜI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM VIRUS CORONA  

CAO NHẤT 

 

Dịch bệnh COVID-19 lan rộng sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với 

nhiều ca tử vong là hồi chuông cảnh báo với người dân toàn cầu không nên chủ 

quan với chủng virus corona mới này. Trong đó, nhóm người dưới đây có nguy cơ 

lây nhiễm virus corona cần đặc biệt chú ý hơn.  

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Lancet (tạp chí Y khoa danh 

tiếng thế giới), các nhà nghiên cứu đã xem xét 99 trường hợp mắc virus corona 

sớm nhất, bao gồm cả 41 trường hợp đầu tiên, để xem ai đang lây nhiễm. Và họ 

tìm thấy hai phần ba số bệnh nhân là nam giới và gần một phần ba trong số họ ở độ 

tuổi 50. Độ tuổi trung bình là 55. Một nửa trong số họ mắc các bệnh mãn tính tiềm 

ẩn (tim mạch, mạch máu não) trước khi nhiễm bệnh do chủng mới virus corona. 

Tất cả những người nhiễm virus đều bị viêm phổi, và hầu hết sốt và ho. 5 

trong số 99 người cũng bị các nhiễm trùng khác cùng một lúc – 1 vi khuẩn và 4 

loại nấm. 17 trong số 99 người mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính, và trong số đó, 

11 người đã chết. 57 bệnh nhân vẫn còn ở bệnh viện, và phần còn lại – chưa đến 

một phần ba – đã được xuất viện. 

Cũng theo một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Lancet cho biết: 

“Phụ nữ có xu hướng ít nhạy cảm hơn với nhiễm virus corona có thể là do sự bảo 

vệ khỏi nhiễm sắc thể X và hormone giới tính, đóng vai trò quan trọng trong khả 

năng miễn dịch bẩm sinh và thích nghi”. Dựa vào những nghiên cứu và lý lẽ đó có 

thể thấy rằng, những người đàn ông, đặc biệt đàn ông lớn tuổi mắc bệnh mạn tính 

chính là nhóm người có nguy cơ mắc COVID-19 cao nhất do các chức năng miễn 

dịch yếu hơn. 

Hiện tại, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tính đến ngày 10/3/2020, 

thế giới ghi nhận 113.921 người mắc, 3.995 người tử vong.  

https://benhvienphuongdong.vn/
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Người mắc bệnh tim mạch, huyết áp thường có xu hướng chịu ảnh hưởng nặng nề của 

COVID-19 hơn 

Cách phòng tránh hiệu quả cho nhóm người có nguy cơ lây nhiễm virus 

corona mới (COVID-19) 

Biện pháp phòng tránh chung theo Bộ Y tế  

– Nếu đang có dấu hiệu như sốt, ho hoặc khó thở, cần tránh đi lại, du lịch. 

Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh, cần đến ngay cơ sở 

y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đồng thời, hãy chia sẻ thông tin về lịch 

trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. 

– Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch đúng cách. Không nên 

chạm tay vào mắt, mũi, miệng, nhất là khi đang ở ngoài. Hạn chế tiếp xúc với 

những người bị ho, sốt. 

– Che kín miệng và sử dụng khăn giấy hoặc tay áo khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn 

giấy vào thùng rác ngay sau khi sử dụng, rồi rửa tay. 

– Cần thông báo ngay cho các nhân viên hàng không, ô tô, đường sắt nếu xuất 

hiện dấu hiệu ốm khi di chuyển, du lịch. Sau đó, hãy đến cơ sở y tế càng sớm càng 

tốt. 

– Dùng các loại thực phẩm được đun nấu chín kỹ. 

– Ở nơi công cộng, không khạc nhổ bừa bãi. Không nên tiếp xúc gần với động 

vật nuôi hoặc hoang dã. 

– Cần đeo khẩu trang khi tới nơi đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu 

chứng bệnh. Sử dụng khẩu trang đúng cách, khẩu trang phải che kín miệng, mũi 

khi đang sử dụng. 

– Đối với các loại khẩu trang dùng 1 lần cần vứt bỏ ngay vào thùng rác sau 

khi dùng. Sau khi bỏ khẩu trang cần rửa tay sạch. 

– Thường xuyên uống nước ấm, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn hàng 

ngày.  
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Người mắc bệnh mạn tính nên đi khám, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ cùng với 

chế độ dinh dưỡng hợp lý. 

Người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính cần chú ý 

Người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, 

tim mạch… là những đối tượng có sức đề kháng yếu hơn. Nếu mắc bệnh COVID-

19 thường bị biến chứng nặng, thậm chí tử vong. Do đó, cần đặc biệt chú ý: 

– Không nên tham gia các lễ hội, du lịch hoặc đến những nơi đông người 

– Nếu người già, người mắc bệnh mạn tính đang nằm viện thì người thân nên 

hạn chế đến thăm, để tránh mang theo virus lây bệnh. 

– Duy trì các điều trị thường quy như uống thuốc, thăm khám đúng lịch. 

Chẳng hạn, những người đang mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp… cần uống 

thuốc điều trị bệnh đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ. 

– Tránh xa các nguồn lây nhiễm bệnh. (Những người có triệu chứng ho, 

sốt…) 

 

53.Thắc mắc thường gặp của mẹ bầu về Covid-19 // https://vnexpress.net . – 

2020 . – Ngày 11 tháng 3 

 

THẮC MẮC THƯỜNG GẶP CỦA MẸ BẦU VỀ COVID-19 

 

Nhiều phụ nữ mang thai thắc mắc Covid-19 có lây từ mẹ sang con; cách 

phòng tránh; ứng xử thế nào trong trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi 

nhiễm. 
Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhiều quốc gia, bác sĩ chuyên khoa I Trần 

Trúc Bình nhận hàng trăm câu hỏi của mẹ bầu về cách phòng tránh, đảm bảo an 

toàn cho mẹ và bé, bởi trong giai đoạn thai kỳ, sức khỏe và khả năng đề kháng của 

người mẹ giảm, trong khi chưa có vaccine phòng hoặc thuốc điều trị Covid-19. 

Dưới đây là phần chia sẻ của bác sĩ Bình về các thắc mắc của mẹ bầu. 

https://vnexpress.net/
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Covid-19 có lây từ mẹ sang con? 

Hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh virus corona có thể lây từ mẹ 

sang con. Các mẹ bầu không nên quá lo lắng, giữ tinh thần thoải mái, chăm sóc sức 

khỏe và thăm khám thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. 

 

 
Mẹ đừng lo lắng vì chưa có nghiên cứu nào cho rằng covid-19 lây từ mẹ sang con nhé. 

 

Triệu chứng, biến chứng của Covid-19 có thể gây cho thai phụ? 

Các triệu chứng của thai phụ khi nhiễm Covid-19 cũng tương tự như trên các 

bệnh nhân khác, bao gồm sốt, ho và khó thở. Các biểu hiện này có thể xuất hiện 2-

14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. Trường hợp xấu nhất, Covid-19 có thể khiến 

thai phụ bị sẩy thai, chết thai, thậm chí tử vong cho cả mẹ và bé. 

Mẹ bầu cần làm gì để phòng tránh Covid-19? 

Trong giai đoạn thai kỳ, sức đề kháng, khả năng miễn dịch thường giảm sút 

do ăn uống kém, ốm ghén, cơ thể ít vận động. Phụ nữ mang thai là một trong 

những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, tuy nhiên, hiện không có khuyến cáo 

dành riêng cho đối tượng này. 

Mẹ bầu có thể thực hiện các biện pháp phòng tránh để giữ cơ thể khỏe mạnh, 

như: nên rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước ít nhất 30 giây. Trong trường 

hợp không có xà phòng và nước sạch, dùng sản phẩm vệ sinh tay có chứa ít nhất 

60% cồn. Cần súc miệng, rửa họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng. Tránh 

đưa tay lên mắt, mũi, miệng phòng lây nhiễm bệnh. Hạn chế du lịch, đến nơi đông 

người; đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên khi đi thăm khám thai kỳ tại bệnh 

viện, phòng khám. Tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp cấp 

tính như sốt, ho, khó thở... 

Ngoài ra, mẹ bầu không nên quá lo lắng, tránh ảnh hưởng đến tinh thần và sức 

khỏe. Thay vào đó, hãy duy trì sự lạc quan, giữ thói quen tập thể dục, ngủ đủ giấc, 

uống đủ nước, chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng để tăng cường hệ miễn dịch. Trong 

đó, dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. 

Mẹ bầu cần thực đơn hàng ngày đầy đủ đường bột, đạm, béo, vitamin chất 

khoáng để giúp bé phát triển tốt và mẹ cân bằng vóc dáng. Bên cạnh các bữa ăn 
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trong ngày, sữa cũng là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất cho sản phụ, giúp 

tăng cường khả năng miễn dịch. 

Nên làm gì khi xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm? 

Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mẹ bầu cần đeo khẩu trang bảo vệ, thông 

báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Mẹ bầu 

cũng nên gọi cho cơ sở y tế trước khi đến thăm khám, cung cấp thông tin về các 

triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ 

trợ đúng. 

Bệnh viêm phổi do virus corona có thời gian ủ bệnh lâu, lên đến 14 ngày, dễ 

lây nhiễm, dấu hiệu bệnh dễ gây nhầm lẫn với bệnh khác. Hiện chưa có vaccine 

phòng bệnh và thuốc điều trị. Người có sức đề kháng kém hoặc có bệnh mãn tính 

dễ mắc bệnh, nguy cơ tử vong cao. Tính đến ngày 11/3, Covid-19 đã xuất hiện tại 

119 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 119.000 ca bệnh, hơn 4.200 trường hợp tử 

vong và hơn 66.000 người bình phục. 

 

54. Nữ Vương.Làm gì để có sức khỏe chống lại dịch Covid-19 ? / Nữ Vương 

// https://thanhnien.vn. – 2020 . – Ngày 15 tháng 02 

 

LÀM GÌ ĐỂ CÓ SỨC KHỎE CHỐNG LẠI DỊCH COVID-19 

 

Nhiều bạn trẻ chỉ ưu tiên uống vitamin C thường xuyên để tăng sức đề 

kháng, ngại ra ngoài tập thể dục vì sợ lây nhiễm Covid-19... Vậy đâu là cách để 

có sức khỏe tốt chống lại dịch bệnh? 

Chỉ vitamin C có tăng được sức đề kháng ? 

Đang làm nhân viên lễ tân tại resort Duyên Hà (Cam Ranh, Khánh Hòa), 

công việc thường xuyên tiếp xúc với du khách nên Phan Thị Thu rất xem trọng 

việc bảo vệ sức khỏe để phòng chống lại dịch bệnh. 

Thu kể: “Ngoài việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên thì 

mình uống nước cam mỗi ngày, không những thế còn mua thêm vitamin C uống để 

tăng sức đề kháng. Nói chung mình ưu tiên bổ sung vitamin C, vì mình nghe nói 

sức đề kháng cao, hệ miễn dịch tốt thì khả năng mắc bệnh sẽ thấp hơn”. 

Bàn về vấn đề dinh dưỡng trong mùa dịch Covid-19, bác sĩ Phan Thị Hiền 

Thu, BSCK1 Nhi - Dinh dưỡng, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, khẳng định: 

“Không có chất dinh dưỡng nào là tốt tuyệt đối trong việc tăng sức đề kháng giúp 

chống lại dịch bệnh, mà phải là một chế độ ăn càng đầy đủ, càng đa dạng càng tốt”. 

Cồn trong rượu, bia không diệt được vi rút 
Trước thông tin nhiều bạn trẻ cho rằng uống rượu, bia có thể diệt được vi rút, bác 

sĩ Duy khẳng định: “Cồn từ 60 độ trở lên sẽ diệt được vi khuẩn và vi rút nếu tiếp 

xúc trực tiếp và thời gian ít nhất 20 giây. Rượu, bia có nồng độ cồn không đủ mức 

độ để tiêu diệt vi sinh vật. Ngoài ra, khi uống rượu, bia vào thì được hấp thu qua 

ruột, vào máu và được chuyển hóa qua gan ngay sau đó, cho nên máu sẽ không 

“chứa” cồn 60 độ để đủ sức tiêu diệt vi khuẩn hay vi rút”. 

 

 

https://thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/gioi-tre/
https://thanhnien.vn/suc-khoe/tang-suc-de-khang-de-chong-virus-corona-1181223.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/tang-suc-de-khang-de-chong-virus-corona-1181223.html
https://thanhnien.vn/suc-khoe/
https://thanhnien.vn/giao-duc/dh-yersin-da-lat-bao-che-dung-dich-rua-tay-kho-sat-khuan-phong-chong-virus-corona-1180668.html
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Tập thể dục hợp lý, ăn uống đầy đủ chất… là một trong những cách để tăng sức đề kháng chống 

lại dịch bệnh 

 

Theo bác sĩ Thu, khi thiếu dinh dưỡng, cơ thể sẽ giảm sản xuất các kháng 

thể, bổ thể và các miễn dịch trung gian tế bào, giảm tiết các chất nhầy có tính chất 

bảo vệ ở da, niêm mạc khiến chúng ta dễ bị nhiễm khuẩn hơn. Bên cạnh đó, thiếu 

chất dinh dưỡng còn giảm tiết lysozymes và các dịch dạ dày làm cho quá trình tiêu 

hóa kém hơn... Vì vậy khi thiếu dinh dưỡng, các chất đề kháng, hệ miễn dịch của 

cơ thể chắc chắn sẽ giảm sút. 

“Hệ miễn dịch phức tạp và đòi hỏi rất nhiều yếu tố cấu thành cũng như nhiều chất 

dinh dưỡng khác nhau. Chúng ta thường sai lầm là hay tin vào một cái gì đó để làm 

mình khỏe lên, như cứ nghĩ chỉ uống vitamin C là sẽ tăng sức đề kháng, mà lại bỏ 

lơ đi các chất khác trong chế độ ăn hằng ngày, như vậy sẽ làm mất cân đối”, bác sĩ 

Thu nhấn mạnh. 

Theo bác sĩ Thu, chế độ dinh dưỡng cần cân đối giữa các nhóm chất đạm, 

tinh bột và rau củ quả. 

Trong đó, nhóm chất đạm động vật như thịt, cá, tôm, cua trứng và đạm thực 

vật như các loại đậu đỗ, nấm đều có nhiều chất sắt, kẽm là những thành phần chính 

của kháng thể để chống lại các bệnh nhiễm khuẩn. Các thành phần trong rau củ quả 

có nhiều vitamin C để tăng sức đề kháng, tạo khả năng miễn dịch. Vitamin nhóm B 

có nhiều trong lớp cám của gạo, ngũ cốc… để tăng cường chuyển hóa các chất 

dinh dưỡng để tạo năng lượng. Ngoài ra, các vitamin khác như A, D, E là những 

vitamin đặc biệt trong việc chống ô xy hóa, giúp biệt hóa các tế bào biểu mô, là 

hàng rào quan trọng bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi trùng… 

Sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng 

Nhiều bạn trẻ ngại đến phòng tập gym vì sợ dễ lây nhiễm dịch bệnh, ở nhà 

thì lười tập thể dục, nhưng các bác sĩ đều khẳng định sức khỏe về thể chất cũng 

đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng chống lại dịch bệnh. 

https://thanhnien.vn/suc-khoe/dung-lam-dung-vitamin-c-1181237.html
javascript:void();
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TS-BS Phạm Lê Duy, bác sĩ tại phòng khám dị ứng và miễn dịch lâm sàng, giảng 

viên bộ môn sinh lý - sinh lý bệnh - miễn dịch của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, 

cho rằng vấn đề lo ngại về việc phơi nhiễm với vi rút tại các trung tâm thể dục thể 

thao là hoàn toàn hợp lý, vì ở những nơi đó không gian hạn chế, rất dễ xảy ra tiếp 

xúc gần với nhiều người. Ngoài ra, các dụng cụ tập được sử dụng chung cũng là 

nguồn lây nhiễm tiềm năng. Chính vì vậy, tốt hơn là nên tập thể dục ngoài trời, 

những nơi có không gian thoáng đãng, đặc biệt có lợi cho các bài tập sức bền và 

cần hô hấp tích cực như chạy bộ. 

Trong trường hợp nếu không có điều kiện, phải tập tại các trung tâm thể 

dục thể thao thì bác sĩ Duy lưu ý: “Người có triệu chứng hô hấp cần chủ động nghỉ 

tập trong thời gian đang bệnh, hoặc đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm cho người 

xung quanh. Bên cạnh đó, chọn thời điểm tập lúc vắng người hoặc đeo khẩu trang 

khi tập các hình thức không phải aerobic như tập sức cơ với tạ. Lau các dụng cụ 

tập trước khi sử dụng bằng các dung dịch sát khuẩn và lau sạch lần nữa sau khi sử 

dụng xong”. 

Bác sĩ Duy cũng cho rằng người trẻ, đặc biệt là những người đang đi làm, là 

đối tượng có sức khỏe tương đối tốt do còn trẻ và sức đề kháng còn mạnh, tuy 

nhiên không nên vì thế mà chủ quan. Nhóm người trẻ này có thể vì áp lực công 

việc mà ít dành thời gian cho tập luyện thể dục thể thao, thường xuyên căng thẳng, 

mất ngủ. Ngoài ra, một số bạn trẻ do bận rộn nên chế độ ăn uống thiếu cân đối… 

cũng sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể. 

Bác sĩ Trần Văn Ngọc, nguyên Trưởng khoa Nội phổi Bệnh viện Chợ Rẫy 

TP.HCM, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, thì nhìn nhận: “Tinh thần cũng là yếu tố 

rất quan trọng, như những người trầm cảm sẽ dễ bị nhiễm trùng, người lạc quan 

yêu đời thì sức đề kháng sẽ cao hơn. Chính vì thế, sức khỏe về mặt thể chất và tinh 

thần cũng ảnh hưởng đến vấn đề miễn dịch”. 

Đặc biệt, bác sĩ Ngọc khuyên người trẻ không nên thức khuya, sử dụng các 

chất kích thích như rượu, bia và thuốc lá vì những chất này sẽ làm giảm sức đề 

kháng của cơ thể. Khi nạp những chất này vào cơ thể nhiều thì tất cả những hệ 

thống, cơ quan trong cơ thể đều sẽ bị ức chế và suy nhược, trong đó có những tế 

bào bảo vệ cũng đều bị suy yếu. 

 

55.Tăng cường miễn dịch là yếu tố giúp phòng ngừa dịch COVID-19// 

https://suckhoedoisong.vn/. – 2020 . – Ngày 13 tháng 3 

 

TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH LÀ YẾU TỐ GIÚP PHÒNG NGỪA DỊCH 

COVID-19 

 

Covid-19 những ngày qua vẫn đang trên đà phát triển và lây lan rộng rãi, 

chưa có xu hướng “giảm nhiệt”. Virus này rất nguy hiểm, gây biến chứng viêm 

phổi cấp, đe dọa tính mạng người mắc, nhưng vẫn chưa có vắc xin và thuốc 

điều trị đặc hiệu. Do vậy, vấn đề then chốt là cần tăng cường hệ miễn dịch, tăng 

sức đề kháng thì mới hy vọng có thể phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. 

Nguy cơ nào khiến bạn dễ mắc COVID-19? 

https://thanhnien.vn/giao-duc/nguoi-thay/
https://thanhnien.vn/giao-duc/nguoi-thay/
https://thethao.thanhnien.vn/
http://thanhnien.vn/gioi-tre/ban-tre-thac-mac-tap-the-duc-mua-dich-corona-the-nao-de-tang-cuong-suc-khoe-1181303.html
https://suckhoedoisong.vn/
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COVID-19 xâm nhập vào cơ thể khi người mắc có quá trình tiếp xúc với mầm 

bệnh. Vì là chủng virus gây viêm phổi cấp nên chúng dễ lây nhiễm qua đường hô 

hấp như: Qua giao tiếp, trò chuyện với nguồn bệnh và vô tình hít phải dịch tiết mũi 

họng, nước bọt,… hoặc do chạm phải các vật chủ chứa mầm bệnh, sau đó đưa tay 

lên mặt, mũi, miệng,… tạo cơ hội cho virus xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. 

Bên cạnh đó, COVID-19 khi vào cơ thể có diễn biến nặng hay nhẹ còn tùy 

thuộc vào khả năng miễn dịch của từng đối tượng cụ thể. Nếu người có sức đề 

kháng kém, hệ miễn dịch yếu hay mắc kèm những bệnh mạn tính khác thì sẽ dễ 

nhiễm virus corona và có diễn tiến tăng nặng, từ đó người bệnh có thể gặp biến 

chứng nguy hiểm hơn so với những người có hệ miễn dịch tốt. 

Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của virus corona 
Thông thường, sau khi tiếp xúc và nhiễm phải COVID-19, người mắc thường 

có những biểu hiện như: 

+ Đau rát cổ họng. 

+ Ho. 

+ Sốt nhẹ. 

+ Khó thở. 

+ Chóng mặt. 

+ Chảy nước mũi. 

+ Người mệt mỏi, ngất xỉu. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo về mức độ nguy hiểm 

của dịch bệnh này ở ngưỡng rất cao. Đến nay, tỷ lệ tử vong của viêm đường hô hấp 

cấp do chủng COVID-19 mới đang ngày càng tăng cao, khó kiểm soát. Bởi khi 

virus này xâm nhập vào cơ thể người, nếu không được ngăn chặn và xử lý kịp thời 

sẽ gây viêm phổi cấp, lâu dần dẫn tới suy hô hấp, tiến triển suy tạng, gây tử vong. 

Đặc biệt, tính nghiêm trọng được nhân lên gấp bội ở những người nhiễm virus 

corona có mắc các bệnh lý mạn tính đi kèm như: Tiểu đường, tim mạch, huyết 

áp… (những người có hệ miễn dịch suy yếu). 

Cách phòng tránh virus corona hiện nay là gì? 
Với nền khí hậu lạnh và độ ẩm cao như hiện nay, Việt Nam chính là nơi có 

điều kiện thuận lợi để cho virus, vi khuẩn phát triển mạnh và lây lan khó kiểm soát, 

trong đó có virus corona. Trước mắt, để phòng tránh dịch COVID-19 , bạn hãy 

tuân thủ: 

- Rửa tay sạch sẽ, thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 

- Dùng khăn giấy che mũi, miệng khi ho, hắt hơi, sổ mũi và phải tiêu hủy 

hoặc bỏ vào thùng rác. 

- Nên sử dụng đồ ăn, thức uống hàng ngày bằng cách nấu chín, đun sôi. 

- Sử dụng khẩu trang đúng cách. 

- Hạn chế hoặc tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt/ho. 

- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động 

vật sống, bị ốm hay đã chết… 

- Ăn uống khoa học, đầy đủ dinh dưỡng. 

-Tập thể dục, nâng cao sức khỏe. 
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Những biện pháp phòng ngừa này là rất cần thiết, nhưng chỉ là yếu tố bên 

ngoài. Trong khi muốn ngăn chặn bệnh hiệu quả, cần phải kết hợp phòng từ ngoài 

vào trong, tức là từ chính bên trong cơ thể mỗi người cần có hệ miễn dịch khỏe 

mạnh. 

 

 
 

Tại sao việc tăng cường hệ miễn dịch lại giúp phòng COVID-19 hiệu 

quả? 
Theo y học cổ truyền thì “chính khí tồn nội, tà bất khả can”. Có nghĩa là hệ 

miễn dịch của cơ thể là “chính khí” có vai trò quan trọng giúp phòng ngừa các 

bệnh virus, vi khuẩn, trong đó có bệnh do COVID-19, “chính khí” có khỏe thì “tà” 

không thể xâm nhập. Hệ miễn dịch giống như một “bức tường thành” vững chắc, 

bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus và giúp chúng ta chống chọi với các loại 

bệnh tật. Để tăng cường miễn dịch hiệu quả, chúng ta cần nắm được hệ miễn dịch 

của cơ thể có cấu tạo và vai trò như thế nào. 

Theo phân loại chức năng của hệ miễn dịch, chúng được chia thành 2 dạng cơ 

bản là hệ miễn dịch không đặc hiệu và hệ miễn dịch đặc hiệu. 

Hệ miễn dịch không đặc hiệu bao gồm hệ thống da và niêm mạc. Đối với 

bệnh do Covid-19 thì hệ thống niêm mạc đường hô hấp đóng vai trò rất quan trọng. 

Niêm mạc đường hô hấp trên bao gồm: Mũi, hầu, họng nếu bị tổn thương (kể cả 

tổn thương nhẹ) sẽ làm tăng nguy cơ gây hại cho cơ thể và tạo điều kiện thuận lợi 

cho Covid-19xâm nhập và gây ra các triệu chứng, biến chứng nguy hiểm cho 

người mắc. 

Hệ miễn dịch đặc hiệu là dạng miễn dịch qua trung gian các tế bào. Cụ thể ở 

đây là tế bào bạch cầu, lympho-B, lympho-T, đại thực bào… Khi những tế bào này 

không đủ về số lượng hoặc chất lượng sẽ làm tăng nguy cơ và tạo điều kiện thuận 

lợi cho virus tấn công. Vì thế, việc bảo vệ và tăng cường chức năng các tế bào này 

có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe, tính mạng con người, đặc biệt là sự an 

toàn của gia đình bạn trước dịch COVID-19 hiện nay. 
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Trong bối cảnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu thì việc phòng bệnh 

bằng cách tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng là yếu tố quyết định giúp 

chúng ta chống lại dịch Covid-19. Bên cạnh việc bổ sung vitamin, rau xanh, ăn đủ 

chất, uống nhiều nước, các chuyên gia khuyên bạn nên lựa chọn sản phẩm chứa 

nhiều thành phần tăng cường miễn dịch. 
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