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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA  
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên 

cơ sở sáp nhập Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Thông tư số 31/2021/TT-BYT, ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT, ngày 18/01/2016 của Bộ Trưởng Bộ Y tế 

về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 trong 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là 03 Quy trình chăm sóc người 

bệnh gồm có: 

 - Quy trình Chăm sóc người nhiễm, nghi nhiễm SARS- CoV-2 thể không triệu 

chứng, mức độ nhẹ và mức độ vừa; 

 - Quy trình Chăm sóc người nhiễm SARS- CoV-2 nặng và nguy kịch; 

 - Quy trình Chăm sóc trẻ nhiễm, nghi nhiễm SARS- CoV-2. 

Điều 2. Quy trình chăm sóc người bệnh ban hành kèm theo Quyết định này 

được áp dụng tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.  

Điều 3. Các khoa, phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Hội đồng điều dưỡng (VBĐT);  

- Phòng KHNV (theo dõi);  

- Lưu: VT, ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trịnh Tiến Khoa  
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QUY TRÌNH  

CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM, NGHI NHIỄM SARS-COV-2  

THỂ KHÔNG TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NHẸ VÀ MỨC ĐỘ VỪA 

(Ban hành kèm theo quyết định số              /QĐ-YTNH ngày 06 tháng 12 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

   

 I. ĐẠI CƯƠNG 

 - Các trường hợp bệnh nghi ngờ (có thể xem như tình trạng cấp cứu): cần 

được khám, chăm sóc, theo dõi và cách ly ở khu riêng tại các cơ sở y tế, lấy bệnh 

phẩm đúng cách để làm xét nghiệm đặc hiệu chẩn đoán xác định. 

 - Đối với các ca bệnh nhẹ (viêm đường hô hấp trên, viêm phổi nhẹ) điều trị 

và chăm sóc tại các khu cách ly của các khoa phòng thông thường. 

 - Do chưa có thuốc đặc hiệu, điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng là chủ yếu. 

 - Cá thể hóa các biện pháp chăm sóc và điều trị cho từng trường hợp. 

 - Theo dõi, phát hiện và xử trí kịp thời các tình trạng nặng, biến chứng. 

 II. CHĂM SÓC 

 1. Nhận định 

 - Thể trạng, tinh thần, da, niêm mạc. 

 - Nhiệt độ, mạch, huyết áp. 

 - Tình trạng hô hấp: 

 + Nhịp thở, kiểu thở, mức độ khó thở. 

 + Độ bão hòa Oxy (SpO2). 

 + Các triệu chứng: nghẹt mũi, ho, khạc đàm, đau họng, đau tức ngực. 

 - Các triệu chứng khác: tiêu hóa, tiết niệu, đau đầu, đau mỏi cơ, … 

 2. Can thiệp điều dưỡng 

 a. Đảm bảo hô hấp: 

 - Hướng dẫn NB nằm tư thế đầu cao, nếu NB có thể ngồi, đi lại được sẽ giúp 

hoạt động của cơ hoành tốt hơn, tránh ứ đọng đờm. 

 - Cho NB thở oxy (nếu cần) theo chỉ định. 

 - Vỗ rung, hướng dẫn NB thở chậm và sâu phòng ứ đọng đờm. 

 - Người bệnh cần đeo khẩu trang và thực hiện vệ sinh hô hấp khi ho khạc. 

 - Vệ sinh mũi họng, có thể giữ ẩm mũi bằng cách nhỏ dung dịch nước muối 

sinh lý, súc miệng họng. 

 b. Thực hiện y lệnh điều trị: 

 - Thực hiện y lệnh truyền dịch, tiêm thuốc, uống thuốc đầy đủ và đúng giờ. 

 - Phụ giúp Bác sĩ làm thủ thuật khi có chỉ định. 
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 - Thực hiện các xét nghiệm kịp thời và đầy đủ theo chỉ định. 

 - Thực hiện các y lệnh khác. 

 c. Đảm bảo dinh dưỡng: 

 - Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của NB hàng ngày. 

 - Cung cấp suất ăn, nước uống tại giường cho từng NB trong thời gian cách ly. 

 - Động viên NB ăn hết suất ăn theo chỉ định. Uống đủ nước, đảm bảo cân 

bằng dịch, điện giải. 

 d. Tư vấn, giáo dục sức khỏe: 

 - Ngay sau khi NB nhập viện điều trị cần hướng dẫn NB nội quy khoa phòng, 

phát tờ thông tin. 

 - Động viên tinh thần, hướng dẫn về bệnh để NB yên tâm điều trị. 

 - Hướng dẫn NB chế độ ăn, tập vận động, tập thở và thể dục liệu pháp. 

 - Hướng dẫn người bệnh sử dụng khẩu trang, vệ sinh hô hấp khi ho, vệ sinh 

tay, vệ sinh cá nhân. 

 - Tư vấn cho NB sau khi ra viện (tại nhà): Tuân thủ hướng dẫn phòng ngừa 

dịch tại nhà sau thời gian cách ly. NB cần theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ ngày nếu 

thân nhiệt cao hơn 380C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có dấu hiệu bất thường khác phải 

đến khám lại ngay tại các cơ sở y tế. 

 e. Theo dõi và dự phòng các biến chứng: 

 - Theo dõi nhịp thở, SpO2, mạch, nhiệt độ, huyết áp tối thiểu 2 lần/ngày và 

khi cần; phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường của NB như: khó thở tăng lên; 

dấu hiệu suy hô hấp để có can thiệp phù hợp. 

 - Đối với NB có viêm phổi diễn biến nặng dần, báo Bác sỹ, chuẩn bị sẵn sàng 

các dụng cụ phụ giúp Bác sỹ làm thủ thuật như đặt ống NKQ/mở khí quản, thở máy. 

 - Lưu ý đối với những trường hợp người bệnh trên 60 tuổi, người có bệnh mạn 

tính từ trước như bệnh tim mạch, bệnh phổi mãn tính, đái tháo đường, ung thư… 

 3. Đánh giá 

 a. Diễn biến tốt: 

 - NB hết sốt, mạch, huyết áp ổn định, không có tình trạng suy hô hấp, không 

xuất hiện các biến chứng và tai biến chăm sóc như viêm phổi, loét vùng tỳ đè... 

 - NB và gia đình hiểu biết về bệnh, cách chăm sóc và các biện pháp phòng 

bệnh, phòng ngừa lây nhiễm. 

 - Không lây lan bệnh cho nhân viên y tế và người nhà NB. 

 b. Không cải thiện hoặc diễn biến nặng hơn: 

 Tình trạng toàn thân NB xấu đi, NB suy hô hấp nặng, rối loạn các chức năng 

cơ thể, xuất hiện các biến chứng như loét vùng tỳ đè, viêm phổi.... hoặc để lại nhiều 

di chứng hoặc lây lan bệnh cho nhân viên y tế và gia đình NB. 

 III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Quyết định số 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 trong cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh./. 
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QUY TRÌNH  

CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM SARS-COV-2 NẶNG VÀ NGUY KỊCH 

(Ban hành kèm theo quyết định số              /QĐ-YTNH ngày 06 tháng 12 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

  

Người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nặng được điều trị tại các phòng 

cấp cứu của các khoa phòng hoặc phòng hồi sức tích cực của khu cách ly, mức độ 

nguy kịch cần được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Chăm sóc người 

bệnh nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nặng, nguy kịch tuân thủ chăm sóc người bệnh 

cấp I nói chung và kết hợp với một số trường hợp đặc biệt sau: 

 I. NGƯỜI BỆNH SARS-COV-2 CÓ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 

TIẾN TRIỂN 

 1. Nguyên tắc chăm sóc: 

Người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 có suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) cần 

được theo dõi, xử trí kịp thời để phòng ngừa nguy cơ tử vong và đảm bảo nguyên 

tắc “SAS”: An toàn (Safe): cho nhân viên chăm sóc và NB; Chính xác (Accurate): 

tránh các kỹ thuật không đáng tin cậy, không quen thuộc hoặc lặp đi lặp lại; Kịp 

thời (Swift): không vội vàng hoặc chậm trễ. 

 Đề phòng nguy cơ lây truyền cho nhân viên y tế trong quá trình cho thở oxy/ 

liệu pháp oxy bằng ống thông mũi lưu lượng cao; áp lực đường thở dương liên tục; 

trợ thở không xâm lấn. 

 2. Chăm sóc 

 a. Nhận định 

 - Toàn trạng: tri giác (tỉnh táo, tiếp xúc, thang điểm glassow); tình trạng da, 

niêm mạc; thân nhiệt. 

 - Tình trạng hô hấp: 

 + Nhịp thở, kiểu thở, mức độ khó thở, tím tái, co kéo cơ hô hấp. 

 + Độ bão hòa Oxy (SpO2). 

 + Các triệu chứng: ho, ho đàm, đau họng, đau tức ngực… 

 - Các triệu chứng khác: tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh (đau đầu), cơ xương 

khớp (đau mỏi cơ khớp…). 

 b. Can thiệp điều dưỡng 

 -  Đảm bảo hô hấp: 

 + Có các biện pháp an toàn để làm giảm đến mức tối thiểu lây nhiễm qua tiếp 

xúc hoặc qua các giọt bắn nhỏ. Đặt khẩu trang y tế lên ống thông mũi khi sử dụng 

ống thông mũi lưu lượng cao (HFNC). 

 + Theo dõi độ bão hòa oxy liên tục trước và trong quá trình trị liệu oxy. Một 

số NB có thể biểu hiện suy giảm oxy nhanh chóng theo thời gian. 
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 Người bệnh phải đeo khẩu trang y tế trong quá trình điều trị oxy qua ống 

thông mũi. 

 - Thở oxy liều cao (HFNC)/thở máy không xâm nhập (NIV): 

 + Theo dõi toàn trạng: tri giác, da niêm, sắc mặt, sinh hiệu, kiểu thở, SpO2. 

 + Thở oxy qua mặt nạ: kích cỡ mặt nạ phải phù hợp với mặt người bệnh. Cố 

định mặt nạ không được quá chặt dễ gây loét tì đè (sống mũi) hoặc lỏng gây dò khí 

ra ngoài làm giảm áp lực đường thở và tăng nguy cơ lây nhiễm. Cố định mặt nạ: 

phía trên vòng qua đầu ở trên tai, phía dưới vòng qua sau gáy. 

 + Đảm bảo thông thoáng đường thở: hướng dẫn người bệnh ho, khạc đàm 

hoặc hút đàm cho người bệnh (nếu cần). 

 + Có thể bỏ máy khi người bệnh ho khạc đàm, ăn uống qua đường miệng. 

 - Thông khí tư thế nằm sấp: 

 + Theo dõi sát tình trạng hô hấp và tri giác của người bệnh. Phòng ngừa tụt 

ống khi người bệnh có thở máy qua nội khí quản. 

 + Giữ thông đường thở, tránh bị gập ống dẫn oxy hoặc ống nội khí quản khi 

cho người bệnh nằm sấp và khi xoay trở. 

+ Xử lý tốt dịch tiết của người bệnh (nước dãi, nước mũi, đờm…) - 

Thực hiện y lệnh điều trị 

 + Thực hiện y lệnh truyền dịch, tiêm thuốc, uống thuốc nhanh chóng, kịp thời, 

chính xác. 

 + Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng theo chỉ định 

của bác sĩ. 

 + Phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật khi có chỉ định. Hạn chế người không liên 

quan ở trong phòng khi làm thủ thuật. 

 + Đưa NB đi chụp chiếu X - quang, chụp cắt lớp vi tính, siêu âm… phải đảm 

bảo tuân thủ nguyên tắc phân luồng NB. 

 - Theo dõi và phòng ngừa các biến chứng 

 + Phát hiện sớm dấu hiệu suy hô hấp và suy tuần hoàn: mạch nhanh nhỏ, 

huyết áp khó đo, NB thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tím môi và đầu chi… 

 + Phát hiện sớm tình trạng hít sặc trong thở oxy liều cao/ thở máy không xâm 

nhập, thông khí nằm sấp. 

 + Theo dõi phòng ngừa loét do tỳ đè, huyết khối tĩnh mạch tĩnh mạch 

 + Đối với những trường hợp cao tuổi, có bệnh mạn tính từ trước như bệnh 

tim mạch, bệnh phổi mãn tính, đái tháo đường, ung thư… Cần theo dõi sát hơn các 

NB thông thường khác. 

 - Dinh dưỡng 

 Đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao thể trạng. Với các NB nặng - nguy kịch, áp 

dụng hướng dẫn dinh dưỡng của Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc đã ban hành và 

chỉ định của Bác sĩ Dinh dưỡng. 

 -  Theo dõi và chăm sóc khác 

 + Theo dõi sát nhịp thở, mạch, huyết áp, nhiệt độ, SpO2; P/F, tham khảo 

lactate của NB ít nhất 1h/ 1 lần. 
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 + Theo dõi lượng nước tiểu 3h/lần; đo bilan dịch vào ra trong ngày để đảm 

bảo cân bằng dịch và điện giải. 

 + Hạ sốt cho NB bằng cách chườm mát. Dùng thuốc hạ sốt khi có chỉ định. 

 + Vệ sinh và khử trùng- khử khuẩn các dụng cụ (ống nghe, nhiệt kế) trước 

khi sử dụng cho mỗi NB. 

 + Theo dõi chặt chẽ việc sử dụng thở máy không xâm nhập trong thời gian 

ngắn (<2 giờ), nếu NB bị suy tim trái cấp tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc 

bị suy giảm miễn dịch thì đặt NKQ nên được thực hiện càng sớm càng tốt nếu không 

cải thiện các triệu chứng suy hô hấp. Nên chọn mặt nạ phù hợp để giảm nguy cơ lây 

lan vi rút qua rò rỉ không khí. 

 + Theo dõi nguy cơ hít sặc. 

 -  Phục hồi chức năng hô hấp cho NB 

 + Hướng dẫn NB thở sâu-chậm và thở mở rộng ngực kết hợp với mở rộng vai. 

 + Vỗ rung cho NB càng sớm càng tốt. 

 + Tập vật lý trị liệu sớm giúp phổi giãn nở hoàn toàn, tránh ứ đọng đàm nhớt. 

 + Xoay trở thường xuyên mỗi 2 -3 giờ/lần, tập vận động các chi tránh teo cơ, 

co cứng khớp. 

 c. Đánh giá: 

 -Diễn biến tốt: Người bệnh cảm giác dễ chịu, thở êm không mệt, SpO2 ổn 

định ≥ 95% thì theo dõi có thể giảm dần oxy cho NB (theo chỉ định bác sỹ). 

 - Không cải thiện hoặc diễn biến nặng hơn: Người bệnh khó thở tăng, co 

kéo cơ hô hấp, tím môi và đầu chi, SpO2 ≤ 92% báo ngay Bác sĩ, Điều dưỡng chuẩn 

bị dụng cụ đặt ống nội khí quản và có thể NB phải thở máy. 

 II. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SARS-COV-2 THỞ MÁY 

 1. Các phương pháp thông khí cơ học trong hỗ trợ hô hấp 

 Thông khí cơ học là quá trình khí y tế và oxy được pha trộn với nhau theo một 

tỷ lệ đã xác định trước và đẩy vào trong đường thở sau đó đi vào trong các phế nang. 

Khi phổi nở ra, áp lực bên trong các phế nang cũng gia tăng. Khi có tín hiệu kết thúc 

(thường là áp lực hoặc dòng khí) làm cho máy ngưng đẩy khívào trong đường thở và 

làm giảm áp lực trong đường thở. Tiếp sau đó là kỳ thở ra thụ động, với luồng khí đi 

từ phế nang đang có áp lực cao ra đường thở có áp lực thấp hơn. Thông khí cơ học 

xâm lấn thường gặp nhất, được dùng với mục đích thay thế một phần hoặc hoàn toàn 

chức năng của nhịp thở tự nhiên bằng các thực hiện công việc của nhịp thở và trao 

đổi khí ở NB suy hô hấp. Thông khí cơ học xâm lấn là phương pháp cung cấp áp lực 

dương đến phổi thông qua ống nội khí quản hoặc ống mở khí quản. Trong khi đó, 

thông khí cơ học không xâm lấn được cung cấp thông qua dụng cụ thay thế thường 

là mặt nạ. 

 Các phương thức thông khí cơ học: 

 - Phương thức thông khí kiểm soát: kiểm soát liên tục (gọi tắt là CMV), A/C 

(hỗ trợ/kiểm soát) 

 - Phương thức thông khí hỗ trợ: thông khí kiểm soát ngắt quãng đồng bộ (gọi 

tắt là SIMV), SIMV + PS (có hỗ trợ các nhịp NB tự thở) 
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 - Phương thức thông khí tự thở: PS, CPAP (không hỗ trợ cho các nhịp tự thở) 

 2. Nguyên tắc khi chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 có thông khí xâm 

nhập (Thở máy) 

 - Sử dụng phương tiện phòng hộ các nhân (PPE) theo quy định trong quá trình 

chăm sóc. 

 - Cần đảm bảo toàn bộ hệ thống dây máy thở, đặc biệt các khớp nối trên dây 

luôn kín. Thận trọng và tránh việc ngắt kết nối không cần thiết với ống nội khí quản 

(NKQ) ở NB thở máy để tránh dẫn xuất và tiếp xúc với virus không cần thiết ra 

ngoài môi trường. (Ví dụ, các thiết bị hút đờm kín gắn tích hợp trên hệ thống dây 

và bộ nối tích hợp trên dây cho nội soi phế quản, nếu điều kiện cho phép). 

 Nếu cần phải ngắt kết nối hệ thống dây máy thở (Ví dụ: cần bóp bóng, chuyển 

qua máy thở di động), phải kẹp NKQ trong khi ngắt kết nối và mở kẹp sau khi kết 

nối lại. Đây được coi là thủ thuật có tạo khí dung và ưu tiên làm trong phòng cách 

ly về tác nhân lây nhiễm qua không khí nếu khả thi. 

 - Các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng khác bao gồm sử dụng bộ dây máy 

thở có bộ dây thở vào và thở ra riêng với các bộ lọc vi khuẩn được đặt ở đầu ra cũng 

như hệ thống trao đổi nhiệt (HME) thay cho máy thở dùng 1 dây chung cho thở vào 

và thở ra. Bộ lọc có HME nên được đặt giữa cổng thở ra và NKQ. 

 - Điều đặc biệt quan trọng là phải tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành về việc 

duy trì áp suất bóng chèn NKQ trong khoảng từ 25 đến 30 cm H2O để giữ kín giữa 

bóng chèn và thành khí quản. 

 - Tất cả các máy thở nên có sẵn các bộ lọc thích hợp và được thống nhất theo 

lịch thay đổi bộ lọc. Sau mỗi lần thay bộ lọc, máy thở nên được lau sạch. 

 3. Quản lý người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 có thở máy 

 - Người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 thở máy nên được bố trí trong khu 

vực/phòng cách ly tối ưu là áp lực âm. 

 - Phòng cách ly có hệ thống áp lực âm và trong trường hợp không thể làm 

phòng áp lực âm, cần sử dụng không khí hỗn hợp, hoặc thông khí tự nhiên, đảm bảo 

thông khí trong buồng cách ly tối thiểu ≥ 12 luồng không khí trao đổi/giờ. 

 - Có bố trí đường ra, đường vào phù hợp. 

 - Đảm bảo của phòng luôn đóng và có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng “KHU 

VỰC CÁCH LY Y TẾ - KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO”. 

 - Đảm bảo bố trí điểm rửa tay với xà phòng với nước sạch, trường hợp không bố 

trí điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn. 

 - Có thùng màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi màu vàng đựng chất 

thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS- CoV-2”. 

Tất cả chất thải phát sinh trong khu vực cách ly đều được coi là chất thải lây nhiễm. 

 - Có kế hoạch vệ sinh, khử khuẩn bề mặt ít nhất ngày 2 lần và khi cần. 

 4. Chăm sóc 

 a. Chăm sóc người bệnh thở máy 

 - Nhận định: 

 + Toàn trạng người bệnh 
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 Dấu hiệu sinh tồn: tri giác, mạch, huyết áp, nhị thở, nhiệt độ, SpO2. 

 Da niêm mạc: hồng, tím tái. 

 Tình trạng thở của NB, sự di động của lồng ngực. 

 Mức độ phối hợp giữa NB và máy thở, không chống máy, an thần. 

 Mức độ NB đáp ứng tốt với thở máy: nằm yên, da niêm hồng, không 

chống máy, dấu hiệu sinh tồn ổn, SPO2 đạt ngưỡng yêu cầu, khí máu 

trong giới hạn bình thường. 

 Đờm nhớt: số lượng, màu sắc, tính chất. 

 Dịch dạ dày: số lượng, màu sắc, tính chất. 

 Ống nội khí quản: kích cỡ ống nội khí quản, chiều dài ống, vị trí cố 

định, áp lực bóng chèn. 

 Các dẫn lưu đi kèm (nếu có): dẫn lưu màng phổi, màng tim, sonde tiểu. 

 Đánh giá vùng da có nguy cơ tổn thương do tì đè: vị trí sonde dạ dày, vị trí 

cố định ống nội khí quản, gót chân, cùng cụt, vành tai, khuỷu tay,…. 

 + Máy thở: 

 Các nguồn cung cấp cho máy thở: nguồn điện, nguồn oxy, khí nén 

 Thông số cài đặt máy thở: chế độ thở, mức áp lực, VTE, tần số thở, PIP, FiO2… 

 Kiểm tra các ngưỡng báo động. 

 Hệ thống dây máy thở, các bộ lọc có ẩm ướt hay không? 

 + Đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên người bệnh thở máy: 

 Nguy cơ tạo giọt bắn, hạt khí dung của người bệnh. 

 Thủ thuật cần thực hiện. 

 Trang bị phương tiện PHCN. 

 Tuân thủ thực hành phòng ngừa lây nhiễm của NVYT. 

 -  Can thiệp: 

 Lưu ý: Tuân thủ các quy định sử dụng phương tiện PHCN và quản lý kiểm 

soát lây nhiễm chéo trong quá trình chăm sóc người bệnh nhiễm SARS-CoV-2. 

 + Quản lý NB đáp ứng được an thần, giảm đau: 

 Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, SpO2. 

 Theo dõi mức độ tri giác, an thần, mức độ đau, đánh giá mức độ phối 

hợp đồng bộ giữa NB và máy thở. 

 Theo dõi và đảm bảo liều lượng các thuốc an thần đang sử dụng. 

 Theo dõi và phát hiện sớm các biến chứng: hôn mê kéo dài, ngừng thở, 

chậm nhịp tim, tụt huyết áp. 

 + Quản lý đường thở: 

 Theo dõi và đánh giá thông số máy thở: 

 VTE: thể tích khí lưu thông thở ra, đặc biệt ở phương thức thở thể tích. 

Mục đích để phát hiện sự thoát khí qua nội khí quản, thể tích khi máy 

bơm vào phổi không đủ. 

 Giảm VTE: 

 Khi thở chế độ thở thể tích: chứng tỏ thoát khí qua ống nội khí quản nhiều, 

cần đặt nội khí quản cỡ lớn hơn hoặc ống nội khí quản có bóng chèn. 
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 Khi thở chế độ thở áp lực: chứng tỏ máy không bù trừ được lượng khí thoát 

qua ống nội khí quản hoặc giảm độ đàn hồi, tăng sức cản đường thở. 

 Tăng VTE: thường xảy ra khi tình trạng NB cải thiện, xem xét chỉ định 

cai máy thở, hoặc thở chống máy. 

 Thông số PIP (Peak Inspiratory Pressure): 

 Khi thở chế độ thở thể tích: PIP sẽ thay đổi tùy độ đàn hồi của phổi và sức 

căn đường thở. 

 Tăng PIP: giảm độ đàn hồi của phổi như xẹp phổi, tràn khí màng phổi, phù 

phổi hoặc tăng sức cản do co thắt phế quản, tắc nội khí quản. 

 + Nhịp thở của máy thở: 

 Nhịp thở của máy thở cao hơn cài đặt chung: NB có thêm nhịp tự thở 

 Chống máy: xem xét thuốc ức chế hô hấp, an thần 

 Cải thiện lâm sàng, SpO2: cai máy thở 

 Các thông số báo động máy thở 

 + Hệ thống dẫn khí: sạch, kín, luôn phải để thấp hơn ống NKQ/MKQ của NB. 

 + Ưu tiên sử dụng bộ lọc HME tại đường thở vào và trước đường thở ra. 

Trong trường hợp sử dụng hệ thống làm ấm, ẩm: mực nước trong bình ở giới hạn 

cho phép, nhiệt độ 30-350 C, mức độ hơi nước đọng lại trên dây. Lưu ý có bộ lọc 

khuẩn tại thở ra và nếu hơi nước đọng thành giọt chứng tỏ độ ẩm quá cao, cần giảm 

nhiệt độ. 

 + Hút đờm: sử dụng hệ thống hút đờm kín, lựa chọn kích cỡ ống hút phù hợp 

(kích cỡ ống hút = (ID NKQ - 1) x 2 (ID: đường kính trong ống nội khí quản), thời 

gian hút ≤15 giây.  

Bảng 4. Áp lực hút theo tuổi người bệnh 

 

 - Phòng ngừa viêm phổi do thở máy: 

 + Chọn loại ống NKQ thích hợp, nên sử dụng NKQ có hút dưới thanh môn 

và hút dịch mỗi 2 giờ. 

 + Sử dụng bộ dây thở dùng một lần. 

 + Đặt bộ lọc HME tại đường thở vào và trước đường thở ra. 

 + Nằm đầu cao ít nhất 30 độ (trừ trường hợp chống chỉ định). 

 + Theo dõi áp lực bóng chèn mỗi 4 giờ và duy trì ở mức 25 - 30 cm H2O. 

 + Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. 

 + Tuân thủ kỹ thuật vô khuẩn khi hút đàm, sử dụng hệ thống hút đàm kín. 

 + Theo dõi thân nhiệt NB và phát hiện sớm các dấu hiệu nhiễm khuẩn: màu 

sắc, số lượng, tính chất đàm, XN công thức máu. 

Tuổi Áp lực hút 

Sơ sinh 50-80mmHg 

Trẻ em 80-100mmHg 

Người lớn 100-120mmHg 
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 + Sử dụng bộ dây máy thở mới cho mỗi NB, chỉ thay dây máy thở khi bẩn 

hoặc hư hỏng trong khi NB đang thở máy. 

 + Thay bình làm ấm/ẩm khi hư hỏng, bẩn, hoặc sau mỗi 5-7 ngày. 

 + Xoay trở NB thường xuyên. 

 + Vệ sinh vùng mũi miệng, giữ sạch sẽ và tránh ứ đọng các dịch tiết. 

 - Theo dõi và phát hiện sớm các biến chứng do thở máy: 

Stt Nội dung Dấu hiệu Nguyên nhân Xử trí 

1. Chống máy Bứt rứt, tái tím, vã 

mồ hôi, thở co kéo, 

mạch nhanh, huyết 

áp cao, tụt SpO2... 

- Cài đặt chế độ thở 

hoặc các thông số 

chưa phù hợp. 

- NB tự thở do hết tác 

dụng hoặc không đủ liều 

thuốc an thần - giãn cơ 

- NKQ nghẹt, vào sâu, 

gập ống NB cắn ống 

- Tràn khí màng 

phổi, xẹp phổi.. 

- Báo bác sĩ, 

- Kiểm tra lại hệ 

thống dây máy 

thở, máy thở 

- Bóp bóp với Fi02 

100% 

- Hút đàm NKQ, 

mũi miệng 

2. Tụt NKQ - NB tím tái, không 

có nhịp thở của máy 

 

- Máy báo động thể 

tích thở ra thấp 

- Cố định NKQ 

không tốt 

 

- NB giãy dụa 

- Úp mask bóp 

bóng có bộ lọc giữa 

mask và bóng 

- Đặt lại ống nội 

khí quản mới 

 

3. Nghẹt NKQ - Bứt rứt vã mồ hôi, 

tụt SpO2 

- Máy báo động áp 

lực đường thở cao 

- Gập ống, cắn ống, 

tắt NKQ do đờm 

NKQ đặt quá sâu. 

- Hút đờm 

- Điều chỉnh lại 

ống NKQ 

- Đặt lại ống 

NKQ mới. 

4. Tràn khí màng 

phổi 

- Đột ngột tím tái, vật 

vã, lồng ngực một 

bên nhô cao hơn, phế 

âm nghe giảm hay 

mất một bên, có thể 

kèm tràn khí dưới da 

- Cài đặt áp lực hay 

thể tích khí lưu thông 

quá cao 

- Ức chế hô hấp 

không tốt 

- Chống máy 

- X-quang phổi, 

đặt dẫn lưu khí 

màng phổi cấp cứu 

- Điều chỉnh lại 

các thông số cho 

phù hợp 

5. Xẹp phổi Phế âm giảm hay mất 

một bên 

NKQ nằm sâu 1 bên 

phổi tắc đờm 

- Nằm lâu không 

xoay trở NB thường 

xuyên. 

- Vỗ rung 

- Hút đờm 

-Dẫn lưu theo tư thế 

- Xoay trở NB mỗi 

2-3h 

- Nằm đầu cao 

  

- Phòng ngừa trào ngược và hít sặc: 

 + Cho NB nằm đầu cao 30 - 45 độ (nếu không có chống chỉ định) 
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 + Kiểm tra đánh giá dịch dạ dày tồn lưu mỗi 4 - 6 giờ/lần, tình trạng bụng, 

phân và tình trạng xuất huyết tiêu hóa. 

 + Dùng các loại ống thông nuôi ăn bằng chất liệu mềm dài ngày. 

 + Theo dõi tình trạng tiêu hóa qua đường ruột 

 - Quản lý đường tiết niệu và các dẫn lưu khác: 

 + Tùy tình trạng NB dùng tã, tấm lót hay đặt sonde tiểu để có chế độ theo dõi 

phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu, bộ phận sinh dục và đo lường chính xác số lượng 

nước tiểu/24 giờ. 

 + Các ống dẫn lưu khác: số lượng dịch, màu sắc,…. 

 - Quản lý dịch vào ra: 

 Theo dõi bilan để đảm bảo cân bằng lượng dịch vào - ra. 

 - Phòng ngừa loét do tì đè: 

 + Chêm lót các vùng da bị đè; dùng Sanyren xoa lên các vùng da tỳ đỏ. 

 + Cho NB sử dụng nệm chống loét có chiều dày ít nhất 20cm hoặc nệm hơi 

 + Xoay trở NB thường xuyên 3 giờ/lần (thẳng, nghiêng phải, nghiêng trái) 

nếu không chống chỉ định. 

 + Đánh giá tình trạng da người bệnh thường xuyên, quản lý chất tiết đảm bảo 

da NB luôn khô ráo, sạch sẽ. 

 - Dự phòng thuyên tắc mạch sâu: 

 + Thay đổi tư thế, tập vận động thụ động cho NB nhằm tránh ứ trệ tuần hoàn 

càng sớm càng tốt. 

 + Kiểm tra hệ thống mạch để phát hiện tình trạng tắc mạch, tắc TM hay ĐM 

để báo BS xử trí kịp thời. 

- Dinh dưỡng cho người bệnh thở máy: 

+ Đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao thể trạng. Với các NB nặng - nguy kịch, 

áp dụng hướng dẫn dinh dưỡng của Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc đã ban hành 

và chỉ định của Bác sĩ Dinh dưỡng. 

+ Kết hợp dinh dưỡng 2 đường tiêu hóa và tĩnh mạch. 

b. Chăm sóc người bệnh cai máy thở 

- Điều kiện cai máy thở: 

Thông số máy thở Tình trạng NB 

- Giảm dần các thông số máy thở 

theo thứ tự ưu tiên trước cai máy: 

- Giảm dần PIP còn < 35cm H2O. 

- Giảm dần FiO2 còn < 60%. 

- Giảm dần I-time còn < 50%. 

- Giảm dần PEEP còn < 8cm H2O. 

- Giảm dần FiO2 còn < 40%. 

- Giảm dần PEEP, PIP, thời gian I 

và nhịp thở. 

- Nguyên nhân gây suy hô hấp đã được ổn định. 

- Tri giác cải thiện tốt, hoặc không còn gồng, giật. 

- NB có nhịp tự thở đều, phản xạ ho đủ mạnh. 

- Tình trạng oxy máu tốt: SpO2 ≥ 95% với FiO2 

≤ 40%. 

- PEEP ≤ 5 cm H2O, Pi ≤ 18 cmH2O. 

- Khí máu: PO2≥ 80mmHg với FiO2≤ 40%; PCO2 

= 35 - 40mmHg. 

PaO2/FiO2  ≥ 300 
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- Xem xét chuyển sang thở hỗ trợ 

nếu 

đang thở kiểm soát để cai mai thở 

- Tình trạng huyết động học ổn định: không hoặc 

đang sử dụng thuốc vận mạch liều thấp. 

- Mạch, huyết áp trong giới hạn bình thường. 

- Không sốt hoặc sốt nhẹ (nhiệt độ < 38oC) 

- X-quang phổi: cải thiện, ít hoặc không còn thâm 

nhiễm. 

- Tình trạng dinh dưỡng tốt, không thiếu máu 

(Hct ≥ 30%), nuôi ăn qua sonde dạ dày dung nạp 

tốt. 

 

- Theo dõi khi cai máy: 

Trong khi NB cai máy điều dưỡng phải ở cạnh giường theo dõi và động viên 

NB dấu hiệu thất bại cai máy, phải cho thở máy lại ngay. 

Dấu hiệu thất bại với test tự thở: 

+ Vã mồ hôi, bứt rứt vật vã. 

+ Nhịp thở tăng (≥ 20% theo tuổi). 

+ Nhịp tim tăng. 

+ Huyết áp tăng hay tụt. 

+ Rút lõm ngực. 

+ SpO2 < 92%. 

+ Khí máu xấu hơn. 

- Lưu ý khi cai máy thở 

+ Ngừng tất cả các thuốc dãn cơ, an thần ít nhất 2 giờ. 

+ Ngừng ăn qua sonde dạ dày ít nhất 2 giờ. 

+ Tiến hành cai máy vào buổi sáng có đủ nhân viên, có BS nhiều kinh nghiệm. 

+ NB có dấu hiệu thất bại cai máy phải cho thở máy lại ngay. 

- Đánh giá 

Diễn biến tốt: Người bệnh thấy trong người dễ chịu, tự thở, rút nội khí quản, 

thở êm không mệt, SpO2 ổn định ≥ 95%. 

Không cải thiện hoặc diễn biến nặng hơn: 

+ Người bệnh thấy khó thở tăng, co kéo cơ hô hấp, chống máy liên tục, tăng 

liều an thần, vận mạch. 

+ Tình trạng oxy hóa máu không cải thiện. 

+ Người bệnh không cải thiện oxy trong máu khi đã có can thiệp thở máy; 

Điều dưỡng chuẩn bị trang thiết bị cho kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể 

(ECMO). 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Quyết định số 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 trong cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH  

CHĂM SÓC TRẺ NHIỄM, NGHI NHIỄM SARS-COV-2  

(Ban hành kèm theo quyết định số              /QĐ-YTNH ngày 06 tháng 12 năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Theo số liệu thống kê trên thế giới, tỷ lệ mắc SARS-CoV-2 ở trẻ em khoảng 

1%. Các triệu chứng lâm sàng từ thời kỳ ủ bệnh đến thời kỳ hồi phục chưa thấy sự 

khác biệt với người lớn. Tuy nhiên, ở trẻ em các biểu hiện lâm sàng đa số nhẹ hơn 

hoặc không có triệu chứng. Các dấu hiệu thường gặp ở trẻ em là sốt, ho hoặc các 

biểu hiện viêm phổi. Tỷ lệ bệnh nặng, nguy kịch ít gặp hơn ở người lớn. 

1. Nguy cơ lây nhiễm khi chăm sóc: 

- Qua đường giọt bắn 

- Qua đường tiếp xúc 

- Qua đường không khí 

2. Nguyên tắc đảm bảo an toàn trong chăm sóc: Điều dưỡng phải thực hiện 

phòng ngừa chuẩn kết hợp với phòng ngừa qua đường tiếp xúc, đường giọt bắn và 

đường không khí trong quá trình thực hiện chăm sóc. 

II. QUY TRÌNH CHĂM SÓC 

1. Nhận định 

- Toàn trạng: Ý thức (AVPU), da, niêm mạc, phù, xuất huyết, thân nhiệt, 

chiều cao, cân nặng của trẻ. 

- Hô hấp: Sự thông thoáng đường thở, sự thở (tự thở, thở oxy, thở máy), tần 

số thở, kiểu thở, co kéo cơ hô hấp phụ, ho, khò khè, SpO2. Nếu có thở máy: các 

thông số máy thở. 

- Tuần hoàn: Tần số mạch và độ nảy của mạch, nhịp tim, dấu hiệu bất thường 

ở tim, chi ấm, thời gian làm đầy mao mạch, huyết áp, đường truyền trung tâm hoặc 

ngoại biên, các thuốc/dịch đang duy trì. 

- Tiêu hóa: Tình trạng nôn, buồn nôn, bụng mềm, chướng bụng. Dinh dưỡng 

đường miệng hay ăn qua ống thông dạ dày, số lượng và số bữa ăn trong ngày, tồn 

dư dịch dạ dày. Tình trạng đại tiện. 

- Tiết niệu: Màu sắc và số lượng nước tiểu, có ống thông bàng quang không. 

- Thần kinh: Trương lực cơ, đồng tử, thóp. 

- Các dấu hiệu cơ năng: Đau đầu, đau cơ khớp. 

- Nguy cơ lây nhiễm: Qua đường tiếp xúc trực tiếp với trẻ, từ bề mặt môi trường, 

thiết bị y tế và chăm sóc (máy thở, monitor, pulse Oxymeter...), từ nguồn chất thải; qua 

đường giọt bắn khi có tiếp xúc gần < 2 mét; qua đường không khí khi thực hiện các thủ 

thuật tạo khí dung trên trẻ (hút đàm hở, thông khí không xâm lấn.). 
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2. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc 

a. Đảm bảo hô hấp 

Trường hợp trẻ không có suy hô hấp 

- Đặt trẻ ở tư thế thoải mái phù hợp với tuổi, thông thoáng đường thở. 

- Theo dõi toàn trạng, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng sốt, ho, viêm long đường 

hô hấp 2 - 4 lần/ ngày và khi cần. Để giảm thiểu tiếp xúc không cần thiết, nhân viên 

y tế có thể theo dõi qua camera, trao đổi thông tin với người chăm sóc trẻ qua điện 

thoại hoặc hệ thống báo gọi tại giường. 

- Vệ sinh mũi, họng: 

+ Với trẻ lớn: Hướng dẫn trẻ súc miệng, họng bằng dung dịch NaCl 9‰ hoặc 

các loại dung dịch súc miệng. 

+ Với trẻ nhỏ: Vệ sinh mũi, miệng cho trẻ, rửa mũi bằng dung dịch NaCl 9‰. 

Trường hợp trẻ có suy hô hấp 

- Trường hợp trẻ thở oxy 

+ Đặt trẻ nằm đầu cao 30 độ, tư thế thoải mái, hút đờm dãi khi cần. 

+ Cho trẻ thở oxy qua mask hoặc qua gọng mũi với liều lượng thích hợp để đạt 

đích SpO2 ≥ 94%. Khi tình trạng trẻ ổn định, cần điều chỉnh để đạt đích SpO2 ≥ 90%. 

+ Theo dõi toàn trạng, dấu hiệu sinh tồn, SpO2 của trẻ 3h/lần và khi cần tùy 

tình trạng của trẻ, nếu có bất thường báo cáo Bác sĩ. 

+ Đánh giá đường thở, kiểu thở, hiệu quả của thở ôxy và tiến triển của bệnh. 

+ Chăm sóc, vệ sinh mũi miệng cho trẻ bằng dung dịch NaCl 9‰. 

- Trường hợp trẻ thở máy 

+ Đặt trẻ nằm đầu cao 30°- 45°, sử dụng bộ hút đờm kín. 

+ Đánh giá 30 phút - 1h/lần tùy vào tình trạng của trẻ, báo Bác sĩ khi có bất thường: 

+ Dấu hiệu sinh tồn, SpO2, di động lồng ngực, màu sắc da và niêm mạc, tri giác . 

+ Cân bằng dịch vào – ra. 

+ Thay đổi tư thế 4 - 6h/ lần, vệ sinh răng miệng hàng ngày 

+ Chăm sóc máy thở: đảm bảo bình làm ấm, ẩm, hệ thống kín, không để nước 

đọng trong dây máy thở. Theo dõi sát các thông số của máy thở. 

+ Phát hiện và xử trí kịp thời các biến cố liên quan đến thở máy. 

+ Theo dõi các vấn đề khác như: thở chống máy, tắc, tuột ống nội khí quản, 

các vùng tỳ đè, các bất thường khác và báo cáo Bác sĩ. 

+ Thực hiện hút đờm kín đối với trẻ thở máy (tránh nguy cơ lây nhiễm qua 

đường không khí) và quan sát số lượng, màu sắc, tính chất đờm. 

b. Kiểm soát thân nhiệt 

- Đo nhiệt độ cho trẻ hàng ngày, báo bác sĩ khi thấy bất thường. 

Nếu trẻ có sốt: 

+ Nới rộng quần, áo cho trẻ. 

+ Nằm phòng thoáng, mát (khuyến cáo không bật điều hòa). 

+ Chườm ấm cho trẻ ở các vị trí: trán, hõm nách, bẹn. 
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+ Cho trẻ uống nhiều nước (ORS, nước trái cây,...) 

+ Dùng thuốc hạ nhiệt paracetamol liều 10 - 15mg/kg cân nặng cách 4 - 6 giờ 

khi nhiệt độ ≥ 38°5. 

c. Phòng bội nhiễm 

- Vệ sinh hàng ngày: đường hô hấp (nhỏ mắt, mũi), tắm và thay quần áo 

- Rửa tay đúng 5 thời điểm khi chăm sóc trẻ. Tuân thủ quy trình vô khuẩn khi 

thực hiện các can thiệp chăm sóc. 

- Thực hiện y lệnh kháng sinh đường uống hoặc đường tiêm (nếu có). 

- Chăm sóc dự phòng các biến cố liên quan đến thở máy, đường truyền trung 

tâm, huyết khối tĩnh mạch, loét,...(nếu có) 

d.  Đảm bảo dinh dưỡng 

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ để có chế độ ăn phù hợp. 

- Cho trẻ ăn lỏng, dễ tiêu, nhiều vitamin. Thức ăn được nấu chín, đầy đủ các 

chất dinh dưỡng. 

- Nếu trẻ còn bú mẹ, tiếp tục cho trẻ bú mẹ cả ngày lẫn đêm. Mẹ được bổ 

sung đầy đủ dinh dưỡng và uống bổ sung sữa công thức. 

- Nếu trẻ không ăn được hoặc có suy hô hấp cần đặt ống thông dạ dày và cho 

trẻ ăn qua ống thông. 

- Thực hiện y lệnh truyền dịch (nếu có) 

đ. Tư vấn, giáo dục sức khỏe 

- Người chăm sóc trẻ được theo dõi tình trạng sốt, ho khan, mệt mỏi và đau 

cơ. Nếu có các dấu hiệu trên thì chuyển đến cơ sở y tế người lớn để khám và điều 

trị theo đúng quy định. 

- Đánh giá diễn biến tâm lý của trẻ và người chăm sóc trẻ trong quá trình nằm 

viện và động viên an ủi phù hợp. Giải thích về bệnh, hướng dẫn tìm hiểu thông tin 

về dịch bệnh trên các phương tiện thông tin về tình hình SARS-CoV-2. 

- Hướng dẫn phòng lây nhiễm: 

+ Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang và thay khẩu trang hàng ngày hoặc ngay khi 

ướt. 

+ Trẻ ho, hắt hơi, sử dụng khăn giấy 1 lần để che mũi, miệng và bỏ vào thùng 

rác theo quy định. 

+ Tuân thủ vệ sinh thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 

tay, tránh cho trẻ đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 

+ Người chăm sóc trẻ được mặc phòng hộ đầy đủ: khẩu trang, mũ, quần áo, 

kính mắt hoặc tấm che mặt. 

+ Tránh ôm, bế trẻ quá nhiều khi không cần thiết. 

+ Xả rác đúng quy định. 

3. Đánh giá 

a. Diễn biến tốt: 
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- Các triệu chứng lâm sàng cải thiện, dấu hiệu sinh tồn ổn định, toàn trạng tốt, 

các xét nghiệm máu trở về bình thường, x-quang phổi cải thiện, xét nghiệm dịch 

đường hô hấp ít nhất 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. 

- Trẻ và gia đình trẻ hiểu biết về bệnh, cách chăm sóc và các biện pháp phòng 

bệnh, phòng ngừa lây nhiễm. 

- Không lây truyền bệnh cho nhân viên y tế và người chăm sóc. 

b. Không cải thiện hoặc diễn biến nặng hơn: 

- Tình trạng toàn thân trẻ không cải thiện hoặc diễn biến năng hơn, có dấu 

hiệu suy hô hấp hoặc suy hô hấp nặng hơn, rối loạn các chức năng cơ thể, xuất hiện 

các biến chứng như bội nhiễm, loét vùng tỳ đè,... lây truyền bệnh cho nhân viên y 

tế và người chăm sóc. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Quyết định số 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 trong cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh./. 
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