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1. Giới thiệu 

 Hội chứng hô hấp cấp tính nặng do virus chủng mới coronavirus 2 (SARS-CoV 2) 

gây bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) đã đạt đến mức độ đại dịch; 

 Bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ tim mạch và bệnh tim mạch có sẵn là nhóm dân 

số dễ bị tổn thương khi bị COVID-19; 

 Bệnh nhân bị tổn thương tim trong bệnh cảnh COVID-19 có nguy cơ biến chứng 

và tử vong cao hơn. 

SARS-CoV-2 gây COVID-19 đã đạt đến mức đại dịch từ tháng 03 năm 2020. Trong khi 

chúng ta vẫn chưa có vắc-xin hoặc phương pháp chữa trị hiệu quả, COVID-19 đã gây sức 

ảnh hưởng toàn cầu chưa từng có đối với sức khỏe cộng đồng và hệ thống chăm sóc sức 

khỏe. Do nhu cầu lớn và đột ngột về số lượng giường bệnh tại các Đơn vị chăm sóc tích 

cực, các dụng cụ hỗ trợ hô hấp và máy thở, việc tổ chức và phân bố lại tạm thời các nguồn 

lực trong bệnh viện đã trở nên cần thiết với tất cả các chuyên khoa y tế. Ngoài ra, các 

biện pháp bảo vệ chống lại SARS-CoV-2 có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân viên chăm sóc 

sức khỏe (HCP) tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 và những bệnh nhân lành 

chưa nhiễm bệnh. Trước các nguồn lực chăm sóc sức khỏe hữu hạn, hệ thống y tế phải 

đối mặt với những cân nhắc về đạo đức về cách ưu tiên tiếp cận chăm sóc cho từng bệnh 

nhân cũng như chăm sóc bệnh nhân COVID-19 trong khi không bỏ qua các trường hợp 

khẩn cấp đe dọa đến tính mạng. Lưu ý, các xét nghiệm phát hiện virus ở bệnh nhân không 

có hoặc có triệu chứng có những hạn chế về độ nhạy, độ đặc hiệu và sẽ được bổ sung 

bằng các xét nghiệm tìm kháng thể để xác định những người đã bị nhiễm trước đó. 

SARS-CoV 2 không chỉ gây viêm phổi do virus mà còn tác động lớn đối với hệ tim 

mạch. Bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ tim mạch như nam, tuổi cao, đái tháo đường, 

tăng huyết áp và béo phì cũng như đã mắc bệnh tim mạch và bệnh mạch máu não là 

những quần thể “đặc biệt dễ bị tổn thương” với tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong khi bị 

COVID-19. Hơn nữa, một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân có thể đưa đến tổn thương tim trong 

bệnh cảnh COVID-19, điều này báo trước tăng nguy cơ tử vong tại bệnh viện. Ngoài các 

biến chứng huyết khối động-tĩnh mạch biểu hiện như hội chứng mạch vành cấp và huyết 

khối tĩnh mạch, viêm cơ tim đóng vai trò quan trọng ở bệnh nhân suy tim cấp tính. Hơn 

nữa, một loạt các rối loạn nhịp tim đã làm phức tạp quá trình điều trị COVID-19 bao gồm 

cả tiềm năng ảnh hưởng loạn nhịp của thuốc điều trị nhắm vào COVID-19 và các bệnh 

liên quan. Do phải phân bố lại các nguồn lực chăm sóc sức khỏe, việc tiếp cận điều trị 

cấp cứu bao gồm liệu pháp tái tưới máu có thể bị ảnh hưởng tùy thuộc vào mức độ nghiêm 

trọng của dịch tại mỗi địa phương. Điều này càng gia tăng mối lo lắng về việc trì hoãn 

cấp cứu tim mạch khi bệnh nhân ngại phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế trong đại dịch. 

Vì những lý do này, Hội Tim mạch châu Âu đã tập hợp một nhóm các chuyên gia và thầy 

thuốc đang thực hành có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 để đưa ra một tài 

liệu hướng dẫn phù hợp cho tất cả các khía cạnh điều trị bệnh tim mạch trong đại dịch 



Trang | 2 

Cập nhật lần cuối 10-06-2020 

 

 

COVID-19.  

 Văn kiện này không phải là một hướng dẫn đầy đủ (guideline) mà chỉ là một tài 

liệu hướng dẫn (guidance document). Các khuyến cáo là kết quả của các nghiên 

cứu quan sát và kinh nghiệm từ các chuyên gia y tế nơi tuyến đầu đại dịch COVID-

19. Bằng chứng hiện tại liên quan đến SARS-CoV 2 và các biểu hiện bệnh của nó 

là kết quả của những nghiên cứu quan sát và can thiệp tiến cứu và do đó không đủ 

để tạo cơ sở cho việc đưa ra các khuyến cáo dựa trên bằng chứng khoa học; 

 Tài liệu hướng dẫn này không thay thế bất kỳ hướng dẫn chính thức nào của Hội 

Tim mạch châu Âu và chỉ có hiệu lực chừng nào tình trạng đại dịch vẫn được duy 

trì bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); 

 Hướng dẫn được cung cấp trong tài liệu không nên can thiệp vào các khuyến cáo 

của các cơ quan chăm sóc sức khỏe địa phương và Quốc gia; 

 Đại dịch diễn ra với đặc điểm thay đổi khác nhau giữa các mốc thời gian và giữa 

các khu vực khác nhau trên toàn thế giới. Theo đó, một số khía cạnh được thảo 

luận trong tài liệu này chỉ có thể áp dụng cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề 

nhất bởi đại dịch COVID-19, trong khi các tiêu chí khác có thể áp dụng cho các 

khu vực địa lý ít bị ảnh hưởng hơn; 

 Tài liệu chỉ cung cấp ngắn gọn hiện trạng với thông tin sơ bộ có thể thay đổi và 

hoàn thiện theo thời gian với sự gia tăng hiểu biết, bằng chứng từ các nghiên cứu 

tiến cứu và những thay đổi trong đại dịch. Do đó, các bình luận có thể được đặt 

trên trang web để các tác giả xem xét cập nhật trong tương lai; 

 Hiện tại không có điều trị dựa trên bằng chứng trong nhiễm COVID-19 và điều trị 

thử nghiệm có thể có tác dụng phụ trên tim. Chúng tôi khuyến khích các phương 

pháp điều trị thử nghiệm là một phần của các thử nghiệm đối chứng bất cứ khi nào 

có thể. 

2. Dịch tễ học 

2.1. Tác động của bệnh tim mạch đi kèm đến kết cục nhiễm COVID-19 

Những điểm chính 

 Bệnh tim mạch kèm theo thường gặp ở bệnh nhân COVID-19; 

 Sự hiện diện của bệnh tim mạch làm tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19; 

 Các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh tim mạch thì tăng theo tuổi 

Đến ngày 10 tháng 3 năm 2020, có 4296 người trên toàn thế giới đã chết vì COVID-19. 

Đến ngày 7 tháng 5, có 3,67 triệu người đã thử nghiệm dương tính và hơn 250 000 người 

đã chết [1]. Tỷ lệ tử vong ca bệnh (case fatality rate: CFR) chung đối với nhiễm COVID-

19 rất đặc trưng cho mỗi quốc gia và tùy thuộc vào giai đoạn dịch bệnh, xét nghiệm, 

thống kê báo cáo, nhân khẩu học, năng lực chăm sóc y tế và các quyết định của chính phủ 

[2]. Tỷ lệ nhiễm COVID-19 tương tự ở cả hai giới; tuy nhiên, tỷ lệ tử vong cao hơn ở 

nam giới [3]. Báo cáo tình hình hàng ngày về đại dịch COVID-19 được WHO đăng trên 

trang web. 

Sau khi bắt đầu đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc, tâm chấn của đại dịch hiện 

đang ở Châu Âu. Hình 1 đưa ra một cái nhìn tổng quan về sự tiến triển các trường hợp 

xét nghiệm xác định COVID-19 ở Châu Âu. 
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Một nghiên cứu lớn ở Trung Quốc đã tiến hành phân tích trên 72314 hồ sơ bệnh nhân 

bao gồm 44672 (61,8%) trường hợp được khẳng định chẩn đoán COVID-19, 16186 

(22,4%) trường hợp nghi ngờ và 889 (1,2%) trường hợp không có triệu chứng [3]. Trong 

số các trường hợp được khẳng định COVID-19, tăng huyết áp chiếm 12,8%, đái tháo 

đường 5,3% và bệnh tim mạch 4,2% [3]. Đáng chú ý, những con số này thấp hơn tỷ lệ 

mắc yếu tố nguy cơ tim mạch trong dân số chung tại Trung Quốc, tuy nhiên điều quan 

trọng là số liệu này chưa được điều chỉnh theo độ tuổi và có 53% trường hợp bị mất dữ 

liệu về bệnh lý đi kèm [5]. Một nghiên cứu bao gồm 5700 bệnh nhân từ thành phố New 

York, Long Island và hạt Westchester (Hoa Kỳ) đã cho thấy tăng huyết áp 56,6%, béo 

phì 41,7%, đái tháo đường 33,8%, bệnh động mạch vành 11,1% và suy tim sung huyết 

6,9% là những bệnh đi kèm phổ biến nhất [6]. So sánh, tỷ lệ tăng huyết áp, béo phì và đái 

tháo đường trong dân số chung ở Hoa Kỳ tương ứng là 45%, 42,4% và 10,5% [7-9]. 

Trong phân tích hồi cứu gần đây dựa trên dữ liệu của 138 bệnh nhân ở Vũ Hán, khoảng 

50% bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 có một hoặc nhiều bệnh đi kèm, ở những bệnh nhân 

nặng, tỷ lệ này lên đến 72% [5]. Vẫn còn mơ hồ, liệu đái tháo đường, tăng huyết áp và 

bệnh tim mạch có liên quan với nhau hay do liên quan đến tuổi tác. Tuy nhiên, một thông 

điệp quan trọng là bệnh nhân tiến triển nặng dễ bị tổn thương hơn bởi bệnh đồng hành, 

bao gồm cả bệnh tim mạch. 

 

Hình 1: Số trường hợp xét nghiệm xác định COVID-19 luỹ tích tại Châu Âu (WHO) 

Dân tộc dường như có liên quan đến tính nhạy cảm và kết cục của nhiễm trùng COVID-

19 [11, 12]. Dữ liệu từ Vương quốc Anh cho thấy một phần ba số bệnh nhân được đưa 

vào một đơn vị chăm sóc tích cực do nhiễm COVID-19 là từ một nhóm dân tộc thiểu số 

[11, 13]. Báo cáo từ Hoa Kỳ cho thấy các nhóm dân tộc thiểu số cũng bị ảnh hưởng không 

tương xứng bởi nhiễm trùng COVID-19 [12]. Có nhiều cơ chế tiềm năng như các yếu tố 

kinh tế xã hội, văn hóa hoặc lối sống và khuynh hướng di truyền. Ngoài ra, sự khác biệt 

về sinh lý bệnh học về tính nhạy cảm hoặc đáp ứng với nhiễm trùng như tăng nguy cơ 

nhập viện do bệnh đường hô hấp cấp tính, tăng tỷ lệ thiếu vitamin D, tăng gánh nặng 

viêm nhiễm, và tỷ lệ mắc các yếu tố nguy cơ tim mạch cao hơn như kháng insulin và béo 

phì so với dân số da trắng. 

Nghiên cứu của Verity và cộng sự ước tính tỷ lệ tử vong ca bệnh (case-fatality) ở Trung 

Quốc (được điều chỉnh theo nhân khẩu học) là 1,38% nhưng tỷ lệ tử vong trường hợp 

ước tính phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược xét nghiệm các trường hợp bệnh không nặng 

vì nhiều trường hợp vẫn chưa được xác minh. Tử vong ca bệnh cao nhất ở nhóm bệnh 
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nhân lớn tuổi: Tỷ lệ tử vong ca bệnh là 0,32 ở bệnh nhân < 60 tuổi so với 6,4% ở bệnh 

nhân > 60 tuổi [6]. Ở Ý, tỷ lệ tử vong ca bệnh dao động từ 0% dưới 30 tuổi, 3,5% cho độ 

tuổi 60-69 và 20% ở độ tuổi trên 80 [7]. Điều này nhấn mạnh rằng việc tuổi càng cao là 

một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với quá trình nhiễm COVID-19 nặng. Bệnh tim mạch 

nền cũng có liên quan đến nguy cơ cao hơn bị COVID-19 nặng. Trong một nghiên cứu 

đoàn hệ hồi cứu trên 72314 trường hợp ở Trung Quốc bệnh nhân mắc bệnh tim mạch kèm 

theo có nguy cơ tử vong cao gấp năm lần (10,5%), tuy nhiên, phân tích này chưa được 

điều chỉnh tuổi. Các phân tích đoàn hệ đa quốc gia sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về 

tỷ lệ lưu hành và nguy cơ của bệnh tim mạch đồng mắc trong nhiễm COVID-19. Có một 

số cơ chế có khả năng giải thích tại sao tiến trình của bệnh nghiêm trọng hơn ở những 

bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ tim mạch và bệnh tim mạch nền [9] (được mô tả trong 

phần 3 và 9). 

2.2. Biểu hiện tim mạch và diễn biến lâm sàng của nhiễm trùng COVID-19 

Những điểm chính 

 Nhiễm COVID-19 nặng có liên quan đến tổn thương cơ tim và rối loạn nhịp tim; 

 Nên theo dõi độc tính trên tim của thuốc kháng siêu vi 

Các dịch coronavirus bùng phát trước đó như hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và 

hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) có liên quan đến gánh nặng đáng kể bệnh tim 

mạch đi kèm và biến chứng của nó [9, 10]. Biến chứng tim thường gặp ở SARS là hạ 

huyết áp, viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim và đột tử do tim [11, 12]. Chẩn đoán trong quá 

trình nhiễm SARS cho thấy những thay đổi về điện tâm đồ, suy chức năng tâm trương 

thất trái dưới lâm sàng và tăng troponin. 

Trên mẫu tử thiết bệnh nhân nhiễm COVID-19 cho thấy sự xâm nhập mô kẻ cơ tim bởi 

các tế bào viêm đơn nhân [13] và tăng dấu ấn sinh học tim do tổn thương cơ tim [13-15]. 

Tổn thương cơ tim và tăng dấu ấn sinh học tim liên quan đến viêm cơ tim do nhiễm trùng 

và thiếu máu cục bộ [16]. Trong một nghiên cứu của Shi et al [15] ở 416 bệnh nhân trong 

đó có 57 bệnh nhân tử vong, tổn thương cơ tim chiếm 19,7%. Ở những bệnh nhân tử 

vong, 10,6% mắc bệnh động mạch vành, 4,1% suy tim và 5,3% bị bệnh mạch máu não 

[15]. Ngoài ra, phân tích mô hình hồi quy đa biến có hiệu chỉnh cho thấy tổn thương tim 

có liên quan đáng kể và độc lập với tỷ lệ tử vong (HR: 4.26) [15]. Tương tự, nghiên cứu 

của Guo et al [14] cho thấy tăng nồng độ troponin T do tổn thương tim có liên quan đến 

tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể. Những bệnh nhân này thường là nam giới, lớn tuổi và mắc 

nhiều bệnh đồng hành như tăng huyết áp, bệnh mạch vành. Nhiễm COVID-19 nặng cũng 

có khả năng gây rối loạn nhịp tim do biến chứng của viêm cơ tim trong bệnh cảnh nhiễm 

trùng. 

Bên cạnh các biến chứng cấp tính, nhiễm COVID-19 cũng có thể liên quan đến tăng nguy 

cơ tim mạch dài hạn. Những bệnh nhân với viêm phổi, tăng đông và viêm hệ thống có 

thể tồn tại trong một thời gian dài [2, 9]. Một nghiên cứu tiếp theo về bệnh SARS đã 

chứng minh rằng những bệnh nhân có tiền sử nhiễm SARS-coronavirus thường bị tăng 

lipid máu, bất thường hệ tim mạch hoặc rối loạn chuyển hóa glucose [9-11]. Tuy nhiên, 

SARS được điều trị bằng methylprednisolone có thể là lời giải thích cho sự rối loạn 

chuyển hóa lipid lâu dài hơn là hậu quả của nhiễm trùng [13]. Tất nhiên, ảnh hưởng lâu 

dài của nhiễm COVID-19 chưa được biết tuy nhiên những ảnh hưởng của nhiễm SARS-

coronavirus đã ủng hộ cho việc tiếp tục theo dõi những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã 

hồi phục. 
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3. Sinh lý bệnh - Cơ chế gây bệnh liên quan đến hệ tim mạch 

Những điểm chính 

 Sinh bệnh học của nhiễm coronavirus liên quan đến SARS-CoV 2 xâm nhập vào 

tế bào vật chủ qua trung gian gắn kết với thụ thể enzyme chuyển đổi angiotensin 

2 (ACE2) 

 ACE2, được tìm thấy nhiều ở phổi, tim và mạch, là thành phần chủ chốt của hệ 

thống renin angiotensin (RAS), có vai trò quan trọng trong sinh lý bệnh học của 

bệnh tim mạch; 

 Bệnh tim mạch liên quan đến COVID-19, có khả năng liên quan đến sự rối loạn 

điều hòa của hệ thống RAS / ACE2 do nhiễm SARS-CoV 2 và do bệnh lý đi kèm 

như tăng huyết áp; 

 Bệnh tim mạch có thể là một hiện tượng nguyên phát trong COVID-19, nhưng có 

thể là thứ phát sau tổn thương phổi cấp tính, dẫn đến tăng tải trên tim, điều này sẽ 

đưa đến các vấn đề bất lợi ở bệnh nhân mắc suy tim trước đó; 

 Cơn bão phóng thích Cytokine, bắt nguồn từ sự mất cân bằng kích hoạt tế bào T 

với sự rối loạn điều hòa trong giải phóng interleukin-6 (IL-6), IL-17 và các 

cytokine khác, có thể góp phần vào bệnh tim mạch trong COVID-19. Đích nhắm 

IL-6 đang được thử nghiệm về mặt trị liệu; 

 Kích hoạt hệ thống miễn dịch cùng với sự thay đổi chuyển hóa miễn dịch có thể 

dẫn đến mất ổn định mảng xơ vữa, góp phần tiến triển các biến cố mạch vành cấp 

tính. 

COVID-19 được gây ra bởi một loại betacoronavirus mới được WHO đặt tên chính thức 

là SARS-CoV 2. Các coronavirus được bao bọc bởi các sợi đơn RNA virus với bề mặt 

tương ứng là các que nhọn protein nhô ra xung quanh [17]. Nguồn mang SARS-CoV 2 

trong tự nhiên dường như là loài dơi hoa cúc nhưng vật chủ trung gian vẫn chưa rõ. 

SARS-CoV 2 có độc lực và khả năng truyền bệnh cao hơn virus SARS trước đó (bùng 

phát năm 2003), ở những người nhiễm bệnh, có khoảng một tỷ bản sao RNA / mL đàm 

và virus tồn tại ổn định lâu dài trên bề mặt bị ô nhiễm [19]. 

SARS-CoV 2 ổn định hơn trên nhựa và thép không gỉ so với đồng và bìa cứng, và khả 

năng tồn tại của virus đã được phát hiện lên đến 72 giờ [19]. Liệu khả năng lây nhiễm 

của SARS-CoV 2 lớn hơn cúm hoặc SARS-coronavirus, giả thiết này cần nhiều dữ liệu 

hơn để đánh giá chính xác [20]. Sự lây truyền xảy ra chủ yếu bởi sự kết hợp lây lan bởi 

giọt bắn, tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp, và cũng có thể là trong không khí (airborne). 

Thời gian ủ bệnh là 2 -14 ngày, (phần lớn là 3 -7 ngày) [21]. Nó ngấm ngầm lây lan cho 

đến khi bắt đầu được phát hiện 1 -2 ngày trước có triệu chứng đường hô hấp trên. Các 

trường hợp nhẹ được phát hiện có độ thanh thải virus sớm, với 90% bệnh nhân này liên 

tục thử nghiệm âm tính với phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược (RT-PCR) vào 

ngày thứ 10 sau khởi phát. Ngược lại, tất cả các trường hợp nặng vẫn có xét nghiệm 

dương tính trong hoặc sau ngày 10 từ khi khởi phát [22]. Thời gian trung bình của sự phát 

tán virus là 20 ngày (Khoảng tứ vị phân vị: 17-24) ở những người sống sót. Thời gian 

quan sát lâu nhất của sự phát tán virus ở những người sống sót là 37 ngày [23]. 

SARS-CoV 2 xâm nhập vào các tế bào để kích hoạt nhiễm trùng thông qua các thụ thể 

ACE2 trên vật chủ (Hình 2) [24, 25]. ACE2 là một protein đa chức năng. Vai trò sinh lý 

chính của nó là chuyển đổi enzyme của angiotensin (Ang) II thành Ang- (1-7) và Ang I 
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thành Ang- (1-9), là các peptide bảo vệ tim mạch [26]. Tuy nhiên, trong bệnh cảnh 

COVID-19, ACE2 cũng tham gia vào SARS thông qua chức năng của nó với tư cách là 

thụ thể coronavirus [27]. Sự gắn kết các que nhọn protein trên SARS-CoV 2 với ACE2 

tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào tế bào biểu mô phế nang phổi (nơi nó được biểu 

hiện nhiều nhất) thông qua các quá trình liên quan đến bề mặt tế bào kết hợp với protein 

xuyên màng serine 2 (TMPRSS2) [28] (Hình 2). Trong tế bào chất của tế bào vật chủ, 

RNA hệ gen của virus được giải phóng và sao chép dẫn đến hình thành RNA bộ gen mới. 

Sau đó tiến trình được xử lý thành các túi chứa hạt virus hoàn chỉnh rồi hợp nhất với 

màng tế bào để phóng thích virus. SARS-CoV 2 lây lan chủ yếu qua đường hô hấp bằng 

các giọt bắn nhỏ, dịch tiết đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp. RAS / ACE2 dường như bị 

phá vỡ bởi nhiễm SARS-CoV 2, có khả năng đóng vai trò gây bệnh trong tổn thương 

phổi nặng và suy hô hấp ở COVID-19 [29]. Ngoài phổi, ACE2 được tìm thấy nhiều ở 

tim, mạch và đường tiêu hóa của người [30, 31]. 

COVID-19 chủ yếu là một bệnh về đường hô hấp, nhưng nhiều bệnh nhân cũng có bệnh 

tim mạch, bao gồm tăng huyết áp, tổn thương tim cấp tính và viêm cơ tim (Hình 3) [10, 

32]. Đây có thể là thứ phát sau bệnh phổi, vì chính tổn thương phổi cấp tính dẫn đến tăng 

công của tim và có thể gây ra vấn đề bất lợi trên tim, đặc biệt là ở những bệnh nhân suy 

tim trước đó. Bệnh tim mạch cũng có thể được xem là vai trò sinh lý bệnh quan trọng của 

RAS /ACE2 trong hệ thống tim mạch và thực tế là ACE2 hiện diện trong tim, tế bào mạch 

máu và tế bào ngoại mạch [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các tế bào gồm: Tế bào phổi 

loại 2, tế bào cơ tim, tế bào 

ngoại mạch, nội mạc và có thể 

các loại tế bào khác. 

- Bảng A. Các que nhọn 

protein (S1) của SARS-CoV-2 

được khởi tạo bởi protease 

serine TMPRSS2 (serine 

protease serine 1) cho phép 

tương tác với dạng liên kết 

màng của ACE2. Điều này là 

cần thiết để virus thâm nhập 

vào trong tế bào và sao chép 

tiếp theo. 

- Bảng B. ACE2 gắn với màng 

có thể được tách ra khỏi màng 

tế bào bằng ADAMTS17 

(disintegrin và 

metallicoproteinase 17) tạo ra 

ACE2 hòa tan. Cơ chế này có 

thể hạn chế sự xâm nhập của 

virus. 

 

Hình 2: Vai trò quan trọng 

của ACE2 trong việc điều 

chỉnh sự xâm nhập của 

virus trong các tế bào biểu 

hiện ACE2 (Được tạo bằng 

BioRender Academy). 
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Hình 3: Sự liên quan đến tim mạch trong COVID-19 - Các biểu hiện chính và giả thuyết 

về cơ chế bệnh sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARS-CoV-2 gắn kết ACE2 trên màng để xâm nhập vào tế bào chủ bao gồm tế bào phổi type 2, đại thực 

bào, tế bào nội mô, tế bào ngoại mạch (pericyte) và tế bào cơ tim, dẫn đến viêm và suy đa cơ quan. Đặc 

biệt, sự nhiễm trùng của các tế bào nội mô hoặc tế bào ngoại mạch có thể dẫn đến rối loạn chức năng vi 

mạch và mạch máu lớn nghiêm trọng. 

Hơn nữa, với phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, nó có khả năng làm mất ổn định các mảng xơ vữa 

động mạch và điều này có thể đưa đến hội chứng vành cấp. Nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là tế bào 

phổi type 2, do SARS-CoV-2 biểu hiện bằng sự tiến triển của viêm hệ thống và kích hoạt quá mức tế bào 

miễn dịch, dẫn đến 'cơn bão cytokine', làm cho nồng độ cytokine tăng cao như IL -6, IL-7, IL-22 và 

CXCL10. Sau đó, các tế bào T và đại thực bào đã được hoạt hóa có thể xâm nhập vào cơ tim bị nhiễm, 

dẫn đến viêm cơ tim tối cấp và tổn thương tim nghiêm trọng. Quá trình này có thể được tăng cường hơn 

nữa bởi cơn bão cytokine tiếp theo. Tương tự như vậy, sự xâm nhập của virus có thể gây tổn thương cơ 

tim trực tiếp dẫn đến rối loạn chức năng cơ tim và góp phần vào tiến triển biến chứng loạn nhịp tim. 
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3.1. Mối quan hệ giữa tăng huyết áp, ACE2 và COVID-19 

Tỷ lệ tăng huyết áp tồn tại từ trước dường như cao hơn ở những bệnh nhân COVID-19 

nặng so với những người không nặng [23, 46]. Điều này cũng đúng với Hội chứng nguy 

ngập hô hấp cấp (ARDS) hoặc tử vong. Các cơ chế tiềm ẩn mối quan hệ giữa tăng huyết 

áp và COVID-19 vẫn chưa được biết nhưng có ý kiến cho rằng vai trò quan trọng của hệ 

renin-angiotensin-aldosterone (RAAS) / ACE2 trong sinh lý bệnh của tăng huyết áp, có 

thể do rối loạn điều hòa hệ thống nghiêm trọng. Trước vấn đề này, người ta đã lập luận 

rằng điều trị tăng huyết áp bằng thuốc ức chế RAS có thể ảnh hưởng đến SARS-CoV 2 

gắn với ACE2, thúc đẩy bệnh tiến triển [35]. Một số phát hiện thực nghiệm cho thấy các 

chất ức chế RAS gây ra sự gia tăng bù trừ ở cấp độ mô học của ACE2 [36], và các chất 

ức chế men chuyển có thể gây bất lợi ở những bệnh nhân tiếp xúc với SARS-CoV-2 [37]. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là không có bằng chứng nào cho thấy việc sử dụng các chất 

ức chế men chuyển angiotensin hoặc thuốc ức chế thụ thể angiotensin (ARB) dẫn đến sự 

“điều hòa tăng” ACE2 trong các mô ở người. Dữ liệu có sẵn từ các mẫu máu cho thấy 

không có mối liên quan giữa cấp độ tuần hoàn của ACE2 và việc sử dụng chất đối kháng 

RAAS [38]. Trong mô hình thử nghiệm có vẻ như ARB có tiềm năng tác động bảo vệ 

[39, 40]. Cho đến nay không có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy việc sử dụng thuốc 

ức chế RAS ở bệnh nhân COVID-19 sẽ mang lại lợi ích hoặc gây ra các bất lợi cho người 

bệnh và theo hướng dẫn từ các Hiệp hội tim mạch lớn trên Thế giới, bệnh nhân COVID-

19 đang dùng các thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể không nên ngừng điều 

trị [38, 41]. 

3.2. Tổn thương tim cấp tính và viêm cơ tim ở COVID-19 

Viêm cơ tim xuất hiện ở bệnh nhân COVID-19 vài ngày sau khi bắt đầu sốt. Điều này 

cho thấy tổn thương cơ tim do nhiễm virus. Các cơ chế của tổn thương cơ tim do SARS-

CoV-2 gây ra có thể liên quan đến sự điều hòa tăng của ACE2 trong tim và mạch vành 

[32, 41]. Suy hô hấp và thiếu oxy trong COVID-19 cũng có thể gây tổn thương cơ tim và 

cơ chế miễn dịch của viêm cơ tim có thể đặc biệt quan trọng [16, 32, 41]. Ví dụ, tổn 

thương tim dẫn đến kích hoạt phản ứng miễn dịch với phóng thích các cytokine tiền viêm, 

cũng như kích hoạt các cơ chế miễn dịch tự động thích ứng thông qua mô phỏng phân tử. 

3.3. Rối loạn điều hòa hệ thống miễn dịch và bệnh tim mạch trong COVID-19 

Các cơ chế gây viêm và kích hoạt các phản ứng miễn dịch làm cơ sở gây ra hàng loạt các 

vấn đề về bệnh tim mạch bao gồm xơ vữa động mạch, suy tim và tăng huyết áp [62.63]. 

Rối loạn điều hòa này có thể có các mức độ khác nhau trong COVID-19. Đầu tiên, SARS-

CoV 2 xâm nhập vào các tế bào cụm biệt hóa 209 (CD209) qua các thụ thể trên màng 

[45]. CD209 được biểu hiện trong các đại thực bào thúc đẩy sự xâm nhập của virus vào 

các tế bào miễn dịch trong các mô tim và mạch máu. Quan trọng hơn, trong những trường 

hợp COVID-19 nặng, sự gia tăng toàn thân của cytokine IL-6 IL-2, IL-7, yếu tố kích 

thích dòng bạch cầu hạt, CXC motif chemokine 10 (CXCL10), chemokine (CC motif) 

ligand 2, và TNF-α tất cả đã được tìm thấy ở bệnh nhân COVID-19 [46], tương ứng với 

các đặc điểm của hội chứng phóng thích cytokine (CRS). 

Thay đổi tính thấm của mạch máu có thể dẫn đến phù phổi không do tim và thúc đẩy 

ARDS cũng như rối loạn chức năng đa cơ quan. Nồng độ IL-6 huyết thanh cao là một 

đặc điểm phổ biến trong hội chứng phóng thích cytokine. IL-6 là một yếu tố dự đoán lâm 

sàng về tỷ lệ tử vong trong COVID-19 [66]. Do đó, đích nhắm IL-6 có thể được sử dụng 

trong COVID-19 để giải quyết hội chứng phóng thích cytokine. Cuối cùng, người ta đã 
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chứng minh rằng tăng huyết áp có liên quan đến các tế bào lympho lưu hành ở bệnh nhân 

và rối loạn chức năng tế bào T CD8 với sự phát triển bệnh tim mạch [49]. T CD8 là một 

trụ cột của miễn dịch chống virus, do đó rối loạn chức năng của chúng có thể làm cho cơ 

quan bảo vệ mất khả năng tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus. 

4. Chiến lược chẩn đoán SARS-CoV-2 

Những điểm chính 

 Chẩn đoán COVID-19 dựa trên sự kết hợp các tiêu chuẩn dịch tễ học (tiếp xúc 

trong thời gian ủ bệnh), triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm (xét nghiệm khuếch đại 

axit nucleic) và hình ảnh học; 

 Các xét nghiệm miễn dịch dựa kháng nguyên SARS-CoV 2 và kháng thể (ELISA) 

thì đang được phát triển và chưa được xác nhận có giá trị đầy đủ; 

 Xét nghiệm rộng rãi chứng tỏ hiệu quả trong giai đoạn ngăn chặn dịch; 

 Chất lượng của việc lấy mẫu (phết mũi sâu bằng tăm bông) và vận chuyển (thời 

gian) đến các phòng thí nghiệm là rất cần thiết để tránh kết quả âm tính giả; 

 Chụp CT phổi có thể được sử dụng như là một cận lâm sàng chẩn đoán trong 

COVID 19. 

Qua các bằng chứng từ các dịch bệnh trước đây, bao gồm SARS và MERS, xét nghiệm 

chẩn đoán có độ nhạy và độ đặc hiệu cao rất cần thiết để xác định bệnh, truy tìm nguồn 

tiếp xúc (contact tracing), tìm nguồn động vật và các biện pháp ngăn chặn hiệu quả [50]. 

Xác định trường hợp chính xác là rất cần thiết để cách ly các cá nhân dễ bị tổn thương. 

Dựa trên phân tích dịch tễ học hiện nay, bệnh tim mạch cho thấy nguy cơ đưa đến 

COVID-19 nặng hơn [10, 32]; do đó, xét nghiệm nên được áp dụng rộng rãi ở bệnh nhân 

tim mạch. Hơn nữa, xét nghiệm người chăm sóc và những người tiếp xúc với bệnh nhân 

có nguy cơ cao cho phép bảo vệ các đối tượng mắc nhiều bệnh đi kèm. Quyết định xét 

nghiệm phải dựa trên các yếu tố lâm sàng, dịch tễ học và đánh giá khả năng nhiễm trùng, 

đặc biệt là khi nguồn cung xét nghiệm bị hạn chế. Các chiến lược thử nghiệm có sẵn được 

nêu dưới đây (Bảng 1). 

Mặc dù việc phân lập virus bằng kính hiển vi điện tử sẽ là chẩn đoán chính xác nhất, 

nhưng nó đòi hỏi các cơ sở xét nghiệm phải đạt mức an toàn sinh học cấp 3. Tuy nhiên 

trong thực tế hầu hết các cơ sở y tế không đảm bảo tiêu chí này. Các xét nghiệm phát hiện 

kháng nguyên và kháng thể trong huyết thanh dễ dàng và nhanh chóng nhưng chưa được 

xác nhận là có giá trị (not yet been validated), và có thể có phản ứng chéo với các 

coronavirus khác, đặc biệt là SARS-coronavirus. Hơn nữa, các kháng thể không thể đo 

được trong giai đoạn đầu của nhiễm trùng. Do đó, real-time PCR vẫn là xét nghiệm chẩn 

đoán hữu ích nhất đối với COVID-19 trên toàn thế giới. 

Khi so sánh độ đặc hiệu và độ nhạy của các xét nghiệm này cần được đánh giá cẩn thận. 

Điều quan trọng cần lưu ý là kết quả âm tính của xét nghiệm phân tử (RT-PCR) không 

loại trừ nhiễm SARS-CoV‑2 và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho các 

quyết định xử trí bệnh nhân mà phải được kết hợp với quan sát lâm sàng, tiền sử và thông 

tin dịch tễ học. Một số yếu tố có thể dẫn đến kết quả âm tính bao gồm của mẫu thử kém 

chất lượng, lấy mẫu muộn hoặc rất sớm trong giai đoạn nhiễm trùng, xử lý/vận chuyển 

kém cũng như các lý do kỹ thuật vốn có trong xét nghiệm như đột biến vi rút hoặc ức chế 

PCR. Do đó, khuyến cáo nên kiểm tra lại sau 48 giờ trong các trường hợp nghi ngờ lâm 

sàng có kết quả xét nghiệm âm tính. 
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Bảng 1: Các kiểu tiếp cận chẩn đoán trong COVID-19- vẫn đang trong giai đoạn thử 

nghiệm, hiện đã có sẵn để nghiên cứu- Xét nghiệm tại chỗ (Point of Care: POC) 

 

Xét nghiệm 

 

Cơ chế phát hiện 

Vật liệu/bệnh 

phẫm xét 

nghiệm 

Sẵn có cho 

Xét nghiệm 

tại chỗ 

Xét nghiệm 

dương tính 

Sử dụng xét 

nghiệm 

Các xét 

nghiệm 

khuếch đại 

axit nucleic 

RT-PCR và phát hiện 

trình tự thế hệ tiếp 

theo của các chuỗi 

gen của virus, ví dụ: 

Các gen N, E, S và 

RdRP. Hai chuỗi độc 

lập cần được phát 

hiện 

Xe cứu thương: 

tăm bông mũi 

họng, đàm.   

Trong bệnh viện: 

đàm, hút nội khí 

quản, máu rửa 

phế quản, phân 

Không; Cần 

phải được 

thực hiện 

trong phòng 

xét nghiệm 

Khẳng định 

hiện tại nhiễm 

SARS-CoV2 

Kiểm tra cá 

nhân 

Xét nghiệm 

miễn dịch 

dựa trên 

kháng thể 

ELISA phát hiện 

kháng thể IgM/ IgG 

kháng SARS-CoV 2 

Huyết thanh Có (tùy thuộc 

vào thiết kế 

xét nghiệm) 

IgM +: 3-5 

ngày sau khi 

khởi phát   

IgG: nhiễm  

trong quá khứ 

Tỷ lệ nhiễm / 

miễn dịch 

tổng thể trong 

cộng đồng 

Xét nghiệm 

miễn dịch 

dựa trên 

kháng 

nguyên 

ELISA phát hiện 

protein virus, ví dụ 

protein S (spike 

protein) hoặc protein 

N (nucleocapsid) 

Tăm bông mũi 

họng, đàm và 

các chất tiết 

đường hô hấp 

dưới khác, máu 

rửa phế quản, 

phân. 

Có (tùy thuộc 

vào thiết kế 

xét nghiệm) 

Xác định hiện 

tại nhiễm 

SARS-CoV 2 

Kiểm tra cá 

nhân 

 

Xét nghiệm 

lâm sàng 

Triệu chứng lâm sàng 

(sốt /ho).                    

Tiền sử dịch tễ học.  

Hình ảnh (CT phổi) 

CT-phát hiện các 

đặc điểm X 

quang 

Có Có thể bị 

nhiễm 

Sàng lọc nhận 

diện các bệnh 

nhân cần làm 

thêm xét 

nghiệm 

 

Điều cần thiết là các quy trình vận hành chuẩn đầy đủ đang được sử dụng và nhân viên 

được đào tạo để lấy mẫu xét nghiệm, lưu trữ, đóng gói và vận chuyển mẫu thích hợp. 

Điều này phải được tôn trọng để xét nghiệm đảm bảo đáng tin cậy và an toàn cho nhân 

viên và bệnh nhân. 

Các mẫu thử nghiệm tối ưu bao gồm tăm bông mũi thay vì hầu họng. Để phết mũi bằng 

tăm bông đủ sâu, mẫu phải được lấy bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo và có kinh 

nghiệm. Theo một nghiên cứu so sánh sử dụng CT phổi làm cận lâm sàng đối chiếu, độ 

nhạy của tăm bông mũi họng giới hạn ở mức 60 -70% (ví dụ các đối tượng thõa tiêu chí 

dịch tễ học và lâm sàng dương tính). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng các xét 

nghiệm không nên thực hiện để xác định nhiễm trùng, nhưng điều quan trọng là xét 

nghiệm được lặp lại nếu có nghi ngờ lâm sàng nhiễm COVID-19. CT phổi có độ nhạy 

cao để chẩn đoán COVID-19 ở bệnh nhân nhập viện dương tính với RT-PCR. Trong một 

nghiên cứu được thực hiện từ 06/01 đến 06/02 năm 2020 tại Bệnh viện Tongji, Vũ Hán 

(Trung Quốc), trên 1014 bệnh nhân COVID-19 khi sử dụng RT-PCR làm tham chiếu, độ 

nhạy của hình ảnh CT phổi là 97% [53]. Điều quan trọng là 60-93% bệnh nhân có CT 
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phổi dương tính ban đầu phù hợp với COVID-19 trước khi có kết quả RT-PCR dương 

tính ban đầu. 

Sự phóng thích axit nucleic cũng là một công cụ quan trọng để xác định sự cải thiện của 

bệnh nhân, mặc dù 42% bệnh nhân cho thấy sự cải thiện trên CT phổi trước khi kết quả 

RT-PCR chuyển sang âm tính [53]. Tuy nhiên, việc sự phóng thích axit nucleic không 

phải lúc nào cũng cho thấy sự hiện diện của virus sống. 

Với chiến lược xét nghiệm rộng rãi được áp dụng tại Hàn Quốc, một số nơi không có khả 

năng đáp ứng đủ. Do đó, các ưu tiên xét nghiệm đã được đề xuất bởi Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật Hoa Kỳ (Bảng 2). Chiến lược tổng hợp mẫu đã được đề xuất liên quan đến 

thu thập mẫu như là công cụ tiết kiệm chi phí nhất để sàng lọc toàn dân, ví dụ như tại các 

sân bay. 

Bảng 2: Các ưu tiên xét nghiệm đối với đại dịch COVID-19 theo Trung tâm Kiểm soát 

dịch bệnh, Hoa Kỳ. 

ƯU TIÊN 1 

Đảm bảo các lựa chọn chăm sóc tối ưu cho tất cả bệnh nhân nhập viện, giảm nguy cơ nhiễm 

khuẩn bệnh viện và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống chăm sóc sức khỏe 

• Bệnh nhân nhập viện 

• Nhân viên cơ sở chăm sóc sức khỏe có triệu chứng 

ƯU TIÊN 2 

Đảm bảo những người có nguy cơ cao nhất bị biến chứng sẽ nhanh chóng được nhận diện và 

xử lý thích hợp 

• Bệnh nhân ở các cơ sở chăm sóc dài hạn có triệu chứng 

• Bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên có triệu chứng 

• Bệnh nhân với bệnh nền từ trước có triệu chứng 

• Người của đội phản ứng nhanh phòng chống dịch có triệu chứng 

ƯU TIÊN 3 

Khi các nguồn lực cho phép, kiểm tra các cá nhân trong cộng đồng xung quanh bệnh viện đang 

có các ca bệnh gia tăng nhanh chóng để giảm sự lây lan cho cộng đồng và đảm bảo sức khỏe 

của nguồn nhân lực lao động thiết yếu 

• Công nhân cơ sở hạ tầng quan trọng có triệu chứng 

• Những người không đáp ứng bất kỳ phân loại nào ở trên có triệu chứng 

• Nhân viên y tế và người của đội phản ứng nhanh phòng chống dịch 

• Những người có triệu chứng nhẹ trong cộng đồng có tỉ lệ nhập viện cao vì COVID-19 

KHÔNG ƯU TIÊN 

• Cá nhân không có triệu chứng 

 

5. Các biện pháp bảo vệ cho nhân viên y tế và bệnh nhân tim mạch 

5.1. Đánh giá nguy cơ chung và các biện pháp bảo vệ 

Tài liệu hướng dẫn của Hội tim mạch Châu Âu đã xem xét tài liệu của WHO [54], hướng 

dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ về COVID-19 [55], Trung 

tâm kiểm soát dịch bệnh Châu Âu về COVID-19 [56]; những dữ liệu từ Trung Quốc [57, 

58] và kinh nghiệm của các nước Châu Âu trong đối phó với dịch COVID-19 bùng phát 

lớn nhất. Điều quan trọng, tài liệu Hướng dẫn của Hội tim mạch Châu Âu nhằm mục đích 

đề xuất mức độ bảo vệ cao đối với nhân viên và chuyên gia y tế, trong trường hợp sự lây 

truyền SARS-CoV 2 xãy ra nghiêm trọng nhất. 

Mỗi vùng miền, Quốc gia khác nhau có tình hình bệnh tật COVID-19 khác nhau, mỗi nơi 

nên đánh giá động học về các rủi ro và thay đổi nhanh chóng các định nghĩa theo tình 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance
https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance
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hình địa phương của họ, tùy thuộc vào giai đoạn dịch bệnh, đặc điểm dân số, năng lực 

chăm sóc sức khỏe và các quyết định của cơ quan y tế chính phủ / địa phương. 

5.1.1. Nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 ở nhân viên y tế 

Trong một báo cáo gần đây liên quan đến 138 trường hợp COVID-19, 41,3% được xem 

là nhiễm trùng mắc phải từ bệnh viện và hơn 70% số bệnh nhân này là các nhân viên hoặc 

chuyên gia y tế [59]. Nhân viên y tế trên thực tế có nguy cơ nhiễm virus cao hơn, theo 

báo cáo của Wu và cộng sự trong số 44672 trường hợp bị nhiễm COVID-19 có 1716 là 

các chuyên gia y tế (3,8%) [8]. 

Nói chung, việc bảo vệ chống lại COVID-19 cần được phân biệt theo mức độ nguy cơ 

dựa trên sự biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, loại thủ thuật và tương tác giữa nhân 

viên/chuyên gia y tế và tình trạng nguy cơ có thể gặp phải. Bảng 3 cung cấp các khuyến 

cáo chung. 

Bảng 3: Các khuyến cáo chung cho Nhân viên y tế, với sự thích ứng khác nhau theo mức 

độ nguy cơ và những chiến lược ngăn chặn của cộng đồng địa phương 

* Theo dõi và ghi lại tình trạng sức khỏe, bao gồm nhiệt độ cơ thể và các triệu chứng hô hấp, của tất 

cả các Nhân viên y tế. 

* Trong trường hợp có bất kỳ triệu chứng liên quan nào, Nhân viên y tế nên được cách ly ngay lập 

tức, ngừng các hoạt động chăm sóc bệnh nhân và thực hiện xét nghiệm phết mũi họng bằng tăm bông 

hoặc xét nghiệm axit nucleic (NAT), nếu có. 

Các triệu chứng tương thích với nhiễm SARS-CoV-2 bao gồm: 

 sốt (> 37,2 ° C, có thể không liên tục hoặc có thể không xuất hiện ở một số bệnh nhân) 

 ho 

 khó thở 

 đau họng 

 mất mùi và / hoặc vị 

 đau cơ 

 buồn nôn và / hoặc nôn 

 tiêu chảy 

 đau bụng 

 đau đầu 

 sổ mũi 

 mệt mỏi 

* Nhân viên y tế nên đeo khẩu trang phẫu thuật trong bệnh viện (ít nhất là trong thời kỳ lây truyền 

xấu nhất của nhiễm SARS-CoV-2, chẳng hạn như các quốc gia có lây truyền trong cộng đồng). 

* Sử dụng khẩu trang bảo vệ Cấp II hoặc III (FFP2, FFP3 hoặc N95) khi đánh giá một trường hợp 

có thể xảy ra / nghi ngờ hoặc điều trị một trường hợp được khẳng định COVID-19 

* Nhấn mạnh vệ sinh tay; giới hạn số lượng nhân viên chăm sóc, thực hiện các chiến lược tối ưu hóa 

thiết bị phòng hộ cá nhân (PPE). 

* Nhân viên y tế nên cố gắng tránh lây truyền cho các thành viên trong gia đình (các biện pháp vệ 

sinh: ví dụ như giãn cách, rửa tay) đặc biệt nếu họ sống với người có nguy cơ (ví dụ: lớn tuổi, có 

nhiều bệnh đồng hành). Trong trường hợp thiếu khẩu trang y tế, họ có thể sử dụng khẩu trang tự chế 

tại nhà và tại nơi công cộng. 
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* Hạn chế sự lây nhiễm virus từ ngoài vào bệnh viện để giảm nguy cơ nhiễm trùng cho cả Nhân viên 

y tế và bệnh nhân: hủy bỏ/hoãn các cuộc hẹn tái khám ngoại trú, thay bằng dịch vụ chăm sóc y tế từ 

xa khi có thể, hạn chế điểm vào bệnh viện và số lượng người chăm sóc. Nên tổ chức các con đường 

trong bệnh viện tách biệt nhau ngay cả khi nguy cơ đã giảm, tách biệt nhóm bệnh nhân dương tính 

với SARS-CoV-2 khỏi bệnh nhân âm tính. 

* Tôn trọng vai trò giãn cách xã hội trong bệnh viện. 

* Các biện pháp phòng ngừa có liên quan nên được thực hiện tại địa phương để hạn chế phơi nhiễm 

COVID-19 cho Nhân viên y tế có bệnh đồng mắc và /hoặc mang thai. 

 

Các biện pháp phòng ngừa được thực hiện tùy thuộc vào định nghĩa trường hợp COVID-

19 như được định nghĩa trong Bảng 4. 

Bảng 4: Tình trạng nguy cơ của bệnh nhân 

Trường hợp khẳng định 

(Confirmed case) 

Một người có xét nghiệm xác định nhiễm SARS-CoV-2, bất chấp các 

dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng. 

Trường hợp có thể có 

(Probable case) 

A) Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 không thể kết luận được, HOẶC 

B) Xét nghiệm không thể được thực hiện vì bất kỳ lý do gì 

 

 

Trường hợp có thể có 

(Trường hợp nghi ngờ) 

A) Một bệnh nhân bị sốt hoặc có ít nhất một dấu hiệu / triệu chứng 

tương thích với nhiễm SARS-CoV-2 VÀ tiền sử đi lại hoặc cư trú ở 

nơi được báo là có lây truyền COVID-19 trong cộng đồng trong thời 

gian 14 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, HOẶC 

B) Một bệnh nhân bị sốt hoặc có ít nhất một dấu hiệu / triệu chứng 

tương thích với nhiễm SARS-CoV-2 VÀ đã tiếp xúc với trường hợp 

được khẳng định COVID-19 hoặc có thể xảy ra trong 14 ngày qua 

trước khi khởi phát triệu chứng, HOẶC 

C) Một bệnh nhân mắc bệnh hô hấp cấp tính nặng VÀ phải nhập viện 

VÀ trong trường hợp không có chẩn đoán thay thế giải thích đầy đủ 

về biểu hiện lâm sàng. 

 

 

Trường hợp âm tính 

(Negative case) 

A) Người không có triệu chứng COVID-19 có tiếp xúc với người có 

thể có hoặc được khẳng định COVID-19 a, và người này có xét 

nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, HOẶC 

B) Trường hợp nghi ngờ với hai xét nghiệm SARS-Cov-2 âm tính, 

HOẶC 

C) Bệnh nhân COVID-19 a đã hồi phục và qua 2 lần xét nghiệm âm 

tính với khoảng cách giữa hai xét nghiệm ít nhất 48 giờ. 

 

 

* Định nghĩa người tiếp 

xúc (người có thể truyền 

Người tiếp xúc là người đã trải qua bất kỳ một trong những sự phơi 

nhiễm sau đây trong 2 ngày trước và 14 ngày sau khi xuất hiện các 

triệu chứng của một trường hợp có thể hoặc được khẳng định:  

 Tiếp xúc trực tiếp với trường hợp có thể hoặc được khẳng định 

trong vòng 1 mét và hơn 15 phút; 

 Tiếp xúc trực tiếp với cơ thể - chạm vào (bao gồm cả quan hệ 

tình dục) một người có thể hoặc đã bị nhiễm bệnh 
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bệnh vì đã tiếp xúc với 

người bệnh) 

 

 Chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân có thể hoặc bị nhiễm SARS-

CoV-2 mà không sử dụng dụng cụ phòng hộ cá nhân đúng cách; 

HOẶC LÀ 

 Các tình huống khác như được chỉ định bởi các đánh giá rủi ro 

địa phương. 

Mức độ bảo vệ nhân viên và chuyên gia y tế phụ thuộc vào tình trạng rủi ro của bệnh 

nhân, bối cảnh lâm sàng và thủ thuật được thực hiện (Bảng 5). Ngoài dụng cụ phòng hộ 

cá nhân cho nhân viên, chuyên gia y tế, tất cả bệnh nhân nghi ngờ / có thể hoặc đã được 

xác định SARS-CoV‑2 nên đeo khẩu trang phẫu thuật dùng một lần khi ở trong phòng có 

nhân viên, chuyên gia y tế hoặc người khác.  

Bảng 5: Sự chăm sóc bảo vệ các cá nhân liên quan đến SARS-CoV-2 [54, 62] 

Cấp độ bảo vệ 

 
Dụng cụ phòng hộ cá nhân 

 
Thủ thuật/tình huống áp dụng 

 

Bảo vệ cấp I • Mũ phẫu thuật dùng một lần 

• Khẩu trang phẫu thuật dùng một lần 

• Găng tay cao su đồng phục 

Sàng lọc trước khi khám, khoa ngoại trú 

(không nghi ngờ / không thể bệnh nhân 

SARS-CoV-2) a 

Bảo vệ cấp II • Mũ phẫu thuật dùng một lần 

• Khẩu trang phòng hộ y tế (N95 / 

FFP2) 

• Đồng phục làm việc 

• Áo choàng 

• Găng tay phẫu thuật dùng một lần 

• Kính bảo hộ 

• Tất cả bệnh nhân nghi ngờ/có thể hoặc 

đã xác định SARS-CoV-2 nên mang 

khẩu trang phẫu thuật dùng một lần b 

• Khoa ngoại trú (bệnh nhân nghi ngờ/có 

thể hoặc đã được xác định SARS-CoV-

2) 

• Khu vực cách ly và khoa ICU 

• Kiểm tra mẫu bệnh phẩm không hô hấp 

ở bệnh nhân nghi ngờ / có thể hoặc được 

xác định SARS-CoV-2 

• Siêu âm qua thực quản ở bệnh nhân 

nghi ngờ/có thể hoặc đã xác định SARS-

CoV-2 

• Các thủ thuật xâm lấn qua da (chụp 

mạch vành, PCI, EP) ở bệnh nhân nghi 

ngờ/có thể hoặc đã xác định SARS-CoV-

2 

• Vệ sinh dụng cụ phẫu thuật hoặc chẩn 

đoán (đầu dò siêu âm tim qua thành 

ngực/thực quản, ống nghe) được sử dụng 

ở bệnh nhân  nghi ngờ / có thể hoặc đã 

xác định SARS-CoV-2 

Bảo vệ cấp III • Mũ phẫu thuật dùng một lần 

• Khẩu trang phòng hộ y tế (FFP3) 

• Đồng phục làm việc 

• Áo choàng 

• Găng tay phẫu thuật dùng một lần 

• Thiết bị phòng hộ hô hấp toàn mặt 

(Full-face respiratory protective 

devices) hoặc mặt nạ làm sạch không 

khí được cấp nguồn, nếu có 

Thủ thuật tạo khí dung: Phết mũi họng 

bằng tăm bông, đặt nội khí quản hoặc các 

thủ thuật khác trong đó bệnh nhân nghi 

ngờ/có thể hoặc đã xác định SARS-CoV-

2 có thể phun hoặc văng dịch tiết hô hấp, 

dịch cơ thể hoặc máu 

 
a Ở một số quốc gia, mặt nạ được đeo rộng rãi theo quy định hoặc khuyến nghị của chính quyền 

trong bối cảnh COVID-19. Ở những khu vực có tỷ lệ mắc trong cộng đồng cao việc mang khẩu trang 
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phẫu thuật trong tất cả các trường hợp tiếp xúc giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Tuy nhiên điều này 

có thể không cần thiết ở những khu vực có tỷ lệ mắc thấp trong cộng đồng.  
b Bệnh nhân nghi ngờ/có thể hoặc đã xác định SARS-CoV-2 nên mang khẩu trang phẫu thuật: 

 FFP2 và FFP3: Khẩu trang phòng hộ y tế 2 và 3 phin lọc 

 Trong trường hợp thiếu, FFP2 và FFP3 có thể được đeo đến 6 giờ 

 Nếu có thể, thủ thuật siêu âm tim qua thực quản nên mang mặt nạ FFP3 để tăng tính an toàn 

 Nên thay găng tay cho mọi lần thăm khám bệnh nhân 

 Mắt kính cá nhân và kính áp tròng KHÔNG được xem là bảo vệ mắt đầy đủ 

 Tất cả nhân viên chăm sóc sức khỏe nên tránh chạm vào mặt trong khi làm việc 

 

 

Khẩu trang phòng hộ y tế 2 và 3 phin lọc (FFP3, FFP2) và N95 được thiết kế để đạt được 

sự phù hợp với khuôn mặt và lọc các hạt trong không khí rất hiệu quả. Mặt nạ làm sạch 

không khí được cấp nguồn (PAPR) là một loại PPE bao gồm mặt nạ phòng độc ở dạng 

mũ trùm, lấy không khí xung quanh bị nhiễm mầm bệnh, chủ động lọc các không khí 

nguy hại và đưa không khí sạch vào mặt và miệng của người dùng (Hình 4). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4: Các loại mặt nạ khác nhau được sử dụng theo loại thủ thuật và mức độ nguy cơ 

 

Tất cả nhân viên, chuyên gia y tế nên thành thạo các kỹ thuật mặc vào và tháo ra PPE bao 

gồm kính bảo vệ mắt (Hình 5 và Hình 6) [58].  
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Hình 5: Hướng dẫn về việc mang thiết bị phòng hộ cá nhân trong quá trình chăm sóc và điều 

trị bệnh nhân COVID-19 (được sửa đổi từ 'Sổ tay về phòng ngừa và điều trị COVID-19') 

1. Mặc quần áo và mang dép bệnh viện 

2. Rửa tay 

3. Đội mũ phẫu thuật dùng một lần 

4. Đeo khẩu trang phòng hộ y tế (N95) 

5. Mang găng tay cao su dùng một lần bên trong 

6. Đeo kính bảo hộ và quần áo bảo hộ 

7. Mang găng tay cao su dùng một lần 

8. Hoàn thành các bước mặc vào 

 

 

 

 

1. Mặc quần áo và dép 

bệnh viện  

3. Đội mũ phẫu thuật 

dùng một lần 

8. Hoàn thành mặc vào 

 
6. Đeo kính bảo hộ và 

quần áo bảo hộ 

7. Mang găng tay cao 

su dùng một lần 

5. Mang găng tay cao 

su dùng 1 lần bên trong 
4. Đeo khẩu trang bảo 

vệ y tế (N95) 

2. Rửa tay 
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Hình 6: Hướng dẫn tháo thiết bị phòng hộ cá nhân (PPE) trong quá trình chăm sóc và điều trị 

bệnh nhân COVID-19 (được sửa đổi từ 'Sổ tay phòng ngừa và điều trị COVID-19') [58] 

1. Thay găng tay bên ngoài bằng đôi mới 

2. Cởi quần áo bảo hộ cùng với găng tay 

bên ngoài 

3. Tháo kính bảo hộ 

4. Tháo mặt nạ 

5. Tháo mũ 

6. Tháo găng tay cao su dùng một lần bên trong 

7. Hoàn thành các bước tháo ra 

  

5.2. Các khu vực chăm sóc 

5.2.1 Khu vực ngoại trú 

 Nếu có thể, nên cung cấp khẩu trang phẫu thuật cho bệnh nhân ngoại trú và nhân 

viên y tế, đặc biệt là ở các quốc gia có lây truyền trong cộng đồng; 

 Các cơ sở y tế nên thực hiện việc sàng lọc để đánh giá tình trạng nguy cơ của bệnh 

nhân (Bảng 4) [55] 

 Điều này sẽ cho phép phân biệt hai nhóm bệnh nhân  

1. Thay găng tay bên 

ngoài bằng những cái mới 

2. Cởi bỏ quần áo bảo hộ 

cùng với găng tay bên ngoài 

3. Tháo kính bảo hộ 

6. Tháo găng tay cao su 

dùng một lần bên trong 

4. Tháo mặt nạ 

5. Tháo mũ 

7. Hoàn thành các bước 

tháo ra 
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o Trường hợp có thể / nghi ngờ (the probable/suspected case) hoặc  

o Trường hợp không thể xảy ra / không nghi ngờ hoặc âm tính.  

Trường hợp thứ nhất nên được xử trí trong khu khám ngoại trú chuyên dụng với cấp độ 

bảo vệ nhân viên y tế cấp II, trong khi trường hợp thứ hai được phân vào khu khám ngoại 

trú khác với cấp độ bảo vệ nhân viên y tế cấp I (Bảng 5). 

5.2.2 Khu vực nội trú 

 Nếu có thể, nên cung cấp khẩu trang phẫu thuật cho bệnh nhân nội trú và nhân 

viên y tế, đặc biệt là ở các quốc gia có lây truyền trong cộng đồng [56-58]. 

 Bệnh nhân mới nhập viện vào Khoa tim mạch nên xem như có thể bị nhiễm SARS-

CoV‑2 theo Bảng 4 [63]. Trong những trường hợp này, bệnh nhân nên xét nghiệm 

phết mũi họng bằng tăm bông (swab test) tầm soát COVID-19 và nên được xử trí 

trong thời gian đó với các biện pháp bảo vệ cấp II hoặc III (Bảng 5). Những bệnh 

nhân này cần được quản lý trong một khu vực dành riêng của Khoa; 

 Các trường hợp đã xác định là COVID-19 nên được xử trí với bảo vệ cấp II hoặc 

III nếu có thể. Để phòng ngừa lây nhiễm trong không khí nên bố trí phòng đơn với 

phòng tắm chuyên dụng. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh viện không đủ khả để đáp 

ứng tiêu chí cách ly cá nhân này mà thường những trường hợp đã xác định COVID-

19 sẽ phải nằm chung phòng khi tình trạng quá tải xãy ra. 

 Việc sử dụng các thiết bị y tế chuyên dụng (ví dụ: máy đo huyết áp, ống nghe và 

nhiệt kế) cho các trường hợp COVID-19 đã xác định / có thể xảy ra / nghi ngờ 

được khuyến cáo [56]. Nếu không thể, thiết bị phải được khử trùng theo hướng 

dẫn tại địa phương; 

 Nếu phết mũi họng bằng tăm bông tầm soát COVID-19 âm tính, nhưng vẫn nghi 

ngờ nhiễm SARS-CoV ‑ 2, nên lập lại swab test lần thứ hai, hút dịch nội khí quản 

và / hoặc chụp CT phổi, tùy thuộc vào triệu chứng và khả năng tại địa phương, lưu 

ý độ nhạy hạn chế của phết mũi họng bằng tăm bông. Những bệnh nhân này nên 

được duy trì trong một khu vực riêng của Khoa, có phòng và nhà tắm riêng, cách 

ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm mới [46]. 

 Các trường hợp khác nên được xử trí với bảo vệ cấp I (Bảng 5), trong khu vực 

"sạch" của Khoa [55]. 

 Nếu có đủ xét nghiệm, việc xét nghiệm tầm soát trên bệnh nhân không có triệu 

chứng COVID-19, ở những khu vực có tỷ lệ mắc cao cũng mang lại lợi ích phòng 

bệnh. 

5.2.3 Khoa cấp cứu 

 Nên cung cấp khẩu trang phẫu thuật cho mọi bệnh nhân của khoa cấp cứu, đặc biệt 

là ở các quốc gia có lây truyền trong cộng đồng; 

 Sự an toàn của nhân viên/chuyên gia y tế trong môi trường làm việc tại khoa cấp 

cứu và ICU là một thách thức lớn và đòi hỏi phải được đào tạo chặt chẻ và chuyên 

nghiệp về việc sử dụng PPE thích hợp; 

 Việc sàng lọc COVID-19 nên được thực hiện và xác định các khu vực dành riêng 

để quản lý những trường hợp không nghi ngờ từ các trường hợp nghi ngờ / có thể 

[55]. 
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 Trước khi tiến hành hội chẩn/tư vấn tim mạch trong Khoa cấp cứu, nên thực hiện 

một cuộc phỏng vấn nhanh qua điện thoại để đánh giá xem bệnh nhân có nghi ngờ 

các triệu chứng COVID-19 hoặc các yếu tố nguy cơ COVID-19 (xem Bảng 3) 

hoặc hình ảnh X-quang / CT nghi ngờ [55]. 

 Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào và tư vấn về tim mạch là khẩn cấp, mà không có cơ 

hội hoãn lại cho đến khi kết quả phết mũi họng bằng tăm bông, bệnh nhân nên 

được coi là dương tính với nhiễm SARS-CoV‑2 và phải thực hiện các biện pháp 

bảo vệ tối đa (Bảo vệ Cấp II, III trong trường hợp thực hiện thủ thuật có tạo khí 

dung (Bảng 5); 

 Các trường hợp khác ở Khoa cấp cứu nên được xử trí với bảo vệ cấp I (Bảng 5). 

5.2.4 Khoa hồi sức tích cực 

 Vì bệnh nhân nhập viện ICU đa số là nguy kịch và có thể được hỗ trợ bằng thông 

khí (VD thở áp lực dương liên tục [CPAP], đặt nội khí quản thở máy), nên áp dụng 

ngưỡng bảo vệ cao đối với bệnh nhân đã xác định/nghi ngờ/có thể COVID-19 với 

mức bảo vệ cấp II hoặc bảo vệ cấp III trong trường hợp thực hiện thủ thuật có tạo 

khí dung (Bảng 5); 

 Khuyến cáo mọi bệnh nhân đều có phòng riêng và bệnh nhân không COVID-19 

nên được xử trí với bảo vệ cấp I (Bảng 5) bởi nhân viên y tế chăm sóc riêng khác 

với những người chăm sóc bệnh nhân COVID-19 [57, 58]. 

5.2.5. Phòng thông tim 

 Nhân viên và chuyên gia y tế cần phải thành thạo các kỹ thuật mặc vào và tháo ra 

PPE bao gồm kính bảo vệ mắt (Hình 5 và Hình 6) [58]. Người quản lý phòng thông 

tim cần đảm bảo tính sẵn có, thay thế và đào tạo về việc sử dụng thiết bị này; 

 Tất cả bệnh nhân vào phòng thông tim nên đeo khẩu trang phẫu thuật. 

5.2.5.1. Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên 

Do không có thời gian chờ kết quả xét nghiệm phết mũi họng bằng tăm bông, do đó thủ 

thuật chụp và/hoặc can thiệp mạch vành nên thực hiện trong phòng thông tim chuyên 

dụng cho COVID-19, nếu có thể và bệnh nhân nên được xử lý theo Bảng 4. Ở những 

vùng có tỷ lệ lây truyền trong cộng đồng cao, điều đó là hợp lý xem như tất cả bệnh nhân 

có thể dương tính với SARS-CoV 2 và nhân viên y tế được bảo vệ tương ứng (Bảng 5). 

5.2.5.2. Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên 

 Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên có nguy cơ rất cao phải tiếp cận đánh 

giá như nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và nhân viên y tế được bảo vệ phù hợp. 

 Những bệnh nhân thuộc nhóm khác phải trải qua xét nghiệm phết mũi họng bằng 

tăm bông ngay sau khi nhập viện (Hình 12). Trong khi chờ kết quả xét nghiệm 

phết mũi họng bằng tăm bông, bệnh nhân phải được cách ly trong khu vực khoa 

cấp cứu chuyên dụng và được theo dõi vì tỷ lệ bệnh nhân nhiễm SARS-CoV ‑ 2 

không có triệu chứng khá cao, với mục đích giảm nguy cơ lây nhiễm trong bệnh 

viện. Khi có hai kết quả âm tính trong vòng 48 giờ và không có triệu chứng nghi 

ngờ nhiễm virus, chụp mạch vành và can thiệp mạch vành qua da có thể được thực 

hiện trong phòng thông tim dành cho bệnh nhân SARS-CoV ‑ 2 âm tính. 

 Bệnh nhân có xét nghiệm dương tính SARS-CoV‑2 
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o Nếu bệnh nhân được chỉ định điều trị can thiệp, thủ thuật này phải được thực 

hiện trong phòng thông tim chuyên dụng cho COVID-19 nếu có; 

o Chỉ định đặt nội khí quản ở nhóm bệnh nhân này nên được sớm hơn và nên 

thực hiện ở khoa cấp cứu/ICU, tránh thực hiện trong phòng thông tim vì khả 

năng tạo khí dung lây nhiễm cao. 

o Vì việc vận chuyển bệnh nhân từ phòng bệnh đến phòng thông tim có thể có 

nguy cơ lây truyền trong bệnh viện, nên một số thủ thuật như đặt ống thông 

Swan-Ganz, dẫn lưu màng ngoài tim và đặt bóng đối xung động mạch chủ nên 

xem xét thực hiện tại giường; 

o Nhân viên phòng thông tim nên giảm tối thiểu và trong trường hợp bệnh nhân 

bất ổn huyết động, mọi nhân viên tham gia can thiệp và hồi sức nên đeo PPE 

cấp II hoặc cấp III (Bảng 5), bao gồm áo choàng, găng tay, kính bảo hộ (hoặc 

khiên) và mặt nạ FFP2 / FFP3 (Hình 4); 

o Bất kỳ thủ thuật hút hoặc đặt nội khí quản hoặc hồi sức tim phổi có thể gây ra 

sự phát tán khí dung của dịch tiết đường hô hấp sẽ tăng khả năng phơi nhiễm 

cho nhân viên. Vì lý do này, việc sử dụng hệ thống mặt nạ làm sạch không khí 

được cấp nguồn có thể hợp lý (Hình 4), nếu có sẵn;  

o Trong trường hợp thông khí bằng tay trong hồi sức tim phổi, bộ lọc khí hiệu 

quả cao HEPA có thể được đặt giữa ống và mặt nạ van túi để giảm nguy cơ 

phân tán khí dung; 

o Bởi vì hầu hết các phòng thông tim không được thiết kế để cách ly nhiễm trùng 

với áp lực âm, nên việc làm sạch triệt để bề mặt và các thiết bị trong phòng 

phải được thực hiện sau mỗi thủ thuật. Lưu ý, thời gian trao đổi không khí của 

phòng thông tim nên được kiểm tra (tối thiểu 15 trao đổi mỗi giờ, lý tưởng là 

30 trao đổi mỗi giờ). 

5.2.6. Phòng thủ thuật điện sinh lý 

Hầu hết các hoạt động điện sinh lý đang bị giảm hoặc trì hoãn ở các khu vực đã bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng phát COVID-19. Hoạt động điện sinh lý còn lại nên 

được duy trì cho các loại bệnh nhân được chọn (Bảng 7 và Bảng 13). 

Bảo vệ nhân viên và chuyên gia y tế [64]: 

 Các phòng thủ thuật EP dành riêng cho bệnh nhân có khả năng nhiễm SARS-

CoV‑2 thì không có sẵn ở hầu hết các cơ sở y tế nhưng nên được áp dụng bất cứ 

khi nào có thể; 

 Tất cả bệnh nhân có chỉ định lâm sàng cho thủ thuật EP nên xét nghiệm phết mũi 

họng bằng tăm bông ngay sau khi nhập viện; 

 Trong trường hợp bất ổn định huyết động và có thể mắc COVID-19 (Bảng 3), thủ 

thuật này phải được thực hiện bằng các biện pháp bảo vệ Cấp II (Bảng 5). 

 Trong các tình huống nguy cấp như ngất và blốc nhĩ thất hoàn toàn, bệnh nhân cần 

được chuyển ngay đến phòng EP và tiến hành cấy máy tạo nhịp với các biện pháp 

bảo vệ cấp II (Bảng 5). Sau thủ thuật, những bệnh nhân này nên được chuyển đến 

khu vực COVID-19 chuyên dụng cho đến khi sàng lọc nhiễm SARS-CoV 2 được 

thực hiện; 
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 Trong trường hợp có hai kết quả âm tính trong vòng 48 giờ và không có triệu 

chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19, thủ thuật chương trình có thể được thực hiện 

bằng các công cụ bảo vệ tiêu chuẩn; 

 Bệnh nhân có xét nghiệm dương tính SARS-CoV‑2: 

o Trong trường hợp huyết động ổn định, các thủ thuật cắt đốt nên được hoãn lại 

bằng cách sử dụng thuốc chống loạn nhịp tĩnh mạch như chỉ định rối loạn nhịp 

cơ bản; 

o Việc bệnh nhân đến và đi từ phòng EP "chung" nên được vận hành bằng cách 

sử dụng các đường dẫn bên trong thích hợp; 

o Số lượng nhân viên tham gia thủ thuật nên được giới hạn đến mức cần thiết. 

Lý tưởng nhất, một kỹ thuật viên/y tá, một thủ thuật viên chính, một trợ lý tại 

bàn điều khiển và một bác sĩ gây mê, khi được chỉ định; 

o Không có hướng dẫn cụ thể nào liên quan đến loại kỹ thuật cấy và các thiết bị 

cấy, tuy nhiên, cần có công nghệ điều khiển từ xa; 

Làm sạch và vệ sinh phòng EP nên được thực hiện sau mỗi thủ thuật. 

5.2.7. Siêu âm tim qua thực quản, thở áp lực dương liên tục và đặt nội khí quản 

Vấn đề chính là tải lượng virus trong đường thở có thể rất cao và rất dễ lây. Điều này gây 

ra nguy cơ đáng kể cho nhân viên y tế thực hiện thông khí không xâm lấn bằng CPAP 

hoặc thông khí xâm lấn bằng đặt nội khí quản. Theo đó, cần có sự thận trọng cao độ để 

ngăn ngừa lây nhiễm khi tiến hành thở CPAP, đặt nội khí quản hoặc khi đưa đầu dò siêu 

âm tim qua thực quản (TEE). 

 Kiểm tra tình trạng SARS-CoV ‑ 2 trước khi thực hiện siêu âm tim qua thực quản 

 Trong trường hợp có hai kết quả âm tính trong vòng 48 giờ và không có triệu 

chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19, thủ thuật dự kiến có thể được thực hiện bằng 

các công cụ bảo vệ tiêu chuẩn.  

 Ở những bệnh nhân có xét nghiệm SARS-CoV ‑ 2 dương tính hoặc không rõ tình 

trạng: 

o Siêu âm tim tại giường thay thế siêu âm tim qua thực quản nhằm hạn chế 

nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế; 

o Trong trường hợp thông khí xâm lấn và CPAP, nên sử dụng biện pháp bảo 

vệ Cấp III, trong khi đối với siêu âm tim qua thực quản, bảo vệ Cấp II có 

thể là đủ (Bảng 5). 

5.3. Bệnh nhân 

 Bệnh nhân tim mạch phải luôn được bảo vệ khỏi sự phơi nhiễm với nhiễm SARS-

CoV‑2, vì kết quả sẽ tồi tệ hơn đối với nhóm bệnh nhân này khi họ nhiễm bệnh; 

 Bệnh nhân nên được giáo dục về cách tự bảo vệ mình khỏi sự tiếp xúc từ virus và 

thông tin tốt nhất nên được cung cấp ở định dạng minh họa (ví dụ như bên dưới 

Hình 7). 

 Thời gian bệnh nhân nằm viện nên ngắn nhất có thể, nhằm giảm thiểu sự phơi 

nhiễm cho cả chuyên gia y tế và bệnh nhân; 
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 Nếu có đủ nguồn lực nên được duy trì hoạt động để đối phó với tất cả các trường 

hợp cấp cứu tim mạch cả cho bệnh nhân mắc và không mắc COVID-19 

 Bất kỳ sự nhập viện được hẹn trước nào cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị có 

thể trì hoãn được thì không nên thực hiện trong quá trình bùng phát dịch; 

 Nhân viên nên được giáo dục để tôn trọng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và 

bệnh viện phòng chờ chuyên dụng nơi có thể đảm bảo giãn cách xã hội. 

Hiện tại, người ta biết rằng bệnh nhân tim mạch bị nhiễm COVID-19 có nguy cơ cao hơn 

kết cục xấu trong thời gian nằm bệnh viện [9]. Đây là lý do tại sao bắt buộc phải bảo vệ 

họ một cách hiệu quả khi tiếp xúc với các đối tượng bị nhiễm mà các triệu chứng liên 

quan đến COVID-19 vẫn không rõ ràng hoặc không chuyên biệt.  

Các thủ thuật chương trình nên tránh trong đại dịch COVID-19 vào thời điểm hiện tại để 

không làm quá tải hệ thống y tế hoặc làm tăng nguy cơ lan truyền bệnh. Trong bối cảnh 

này, để giảm thiểu rủi ro lây truyền COVID-19, việc sử dụng chăm sóc y tế từ xa 

(telemedicine) là rất cần thiết đặc biệt đối với nhóm bệnh nhân dễ bị tổn thương như bệnh 

nhân lớn tuổi. Ngoài ra, chăm sóc y tế từ xa mang lại cơ hội cho người bệnh được nhiều 

chuyên gia và bác sĩ chuyên khoa khác nhau tư vấn, do đó cho phép bệnh nhân nhận được 

phương pháp trị liệu toàn diện mà không cần di chuyển từ nhà đến phòng khám ngoại trú 

hoặc đến bệnh viện. Ngoài ra, phục hồi chức năng từ xa (telerehabilitation) (hoặc phục 

hồi chức năng tại nhà với liên lạc qua điện thoại với nhóm phục hồi chức năng) là một 

lựa chọn cho bệnh nhân xuất viện sau một biến cố cấp tính. Cuối cùng, việc theo dõi 

chăm sóc từ xa bệnh nhân suy tim và bệnh nhân đã được cấy thiết bị tim mạch (máy tạo 

nhịp) ngày càng trở nên chuẩn hơn và có thể được xem xét áp dụng. Chăm sóc y tế từ xa 

đã được xem là có liên quan trong việc góp phần ngăn chặn sự bùng phát virus trong khi 

ngăn ngừa sức khỏe bệnh nhân xấu đi vì chẩn đoán sai hoặc điều trị sai bệnh tim mạch 

[67]. 

Ngoài việc chăm sóc y tế từ xa, “chăm sóc tại nhà” và “phòng khám di động” (‘home 

care’ and ‘mobile clinics’) hiện đang được đề xuất như một cách để ngăn chặn sự di 

chuyển không cần thiết của bệnh nhân tới bệnh viện, với điều kiện y tá và bác sĩ phải mặc 

PPE thích hợp. Giải pháp này có thể ngăn ngừa sự bất ổn lâm sàng của nhiều bệnh tim 

mạch (ví dụ suy tim mạn tính), đảm bảo sự tuân thủ điều trị lâu dài của bệnh nhân và 

đóng góp vào hình thức chăm sóc 'tập trung vào cộng đồng' (‘community-centred’) có 

thể có lợi hơn so với mô hình chăm sóc hoàn toàn 'tập trung vào bệnh nhân', nơi chỉ có 

bệnh nhân bị nhiễm bệnh, nhập viện tiêu thụ hầu hết các nguồn lực sẵn có của hệ thống 

chăm sóc sức khỏe. 

Khi bệnh nhân tim mạch đến bệnh viện vì lý do chẩn đoán hoặc điều trị, họ phải luôn tự 

bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang phẫu thuật (surgical masks), thực hiện giãn cách 

xã hội và rửa tay thích hợp bằng dung dịch cồn. Những yêu cầu này cần được nhân viên 

bệnh viện nhắc nhở hoặc cung cấp cho bệnh nhân [60] và ngược lại để bảo vệ bệnh nhân, 

nhân viên y tế cần mang khẩu trang phẫu thuật nghiêm túc cùng các biện pháp phòng 

ngừa lây nhiễm khác khi tiếp xúc người bệnh, tùy thuộc vào tỷ lệ lưu hành của COVID-

19 trong cộng đồng địa phương. 
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Hình 7: Làm thế nào để tôi bảo vệ bản thân? 

 

6. Hệ thống phân độ (Sắp xếp và Phân loại lại)  

6.1. Những nguyên tắc quan trọng để phân loại  

Những điểm chính 

 Mức độ ưu tiên cao dành cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể gây ảnh hưởng 

đến việc nhanh chóng phân độ những bệnh nhân bệnh lý tim mạch (CVD) không 

nhiễm COVID-19; 

 Phân độ bệnh nhân phù hợp giúp phân bổ đúng trong bệnh viện dựa trên tình trạng 

nhiễm trùng và cho phép áp dụng kịp thời các biện pháp bảo vệ cho cả nhân viên 

y tế và bệnh nhân; 

 Những bệnh nhân bệnh tim mạch cần nhập đơn vị hồi sức tim mạch tích cực 

(ICCU) khẩn hoặc phòng thông tim để can thiệp cấp cứu nên được xem như dương 

tính với SARS-CoV-2 cho đến khi chứng minh được là không bị nhiễm bệnh. 

Việc phân độ bệnh nhân là rất quan trọng khi các dịch vụ y tế bị quá tải bởi đại dịch và 

hạn chế về nguồn lực. Điều này đặc biệt đúng đối với dịch COVID-19, hiện đang bùng 

phát nghiêm trọng và thách thức các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Một 

Rửa tay bằng xà phòng và 

nước trong ít nhất 20 giây 

Tránh tiếp xúc gần với 

người bị bệnh 

Che miệng khi ho 

hoặc hắt hơi 
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số khía cạnh đặc biệt của đại dịch này có khả năng ảnh hưởng đến việc phân độ bệnh 

nhân tim mạch:   

 Các triệu chứng mới nhiễm COVID-19 như khó thở, đau ngực hoặc suy nhược có 

thể bắt chước các biểu hiện ban đầu của bệnh tim, vì vậy cần có sự phối hợp chặt 

chẽ của các chuyên gia và nhiều chuyên khoa khác nhau để có thể chẩn đoán chính 

xác càng sớm càng tốt. Ngoài ra, bệnh nhân COVID-19 có thể đột ngột xuất hiện 

các vấn đề tim mạch cấp tính (hội chứng mạch vành cấp (HCMVC) hoặc tắc mạch 

phổi [PE]) và bệnh nhân sẽ đến bệnh viện vì các lý do này. Việc xử trí kịp thời cả 

hai bệnh cùng lúc cũng có thể làm cho kết quả tốt hơn; 

 Trong mỗi tổ chức, một lưu đồ chẩn đoán rõ ràng các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm 

COVID-19 rất quan trọng cho việc phân độ. Bệnh nhân dương tính/có khả năng 

nhiễm hoặc đã được xác nhận nhiễm COVID-19 (Bảng 4) nên được xử trí như đã 

nhiễm COVID-19; 

 Đặc biệt những bệnh nhân nặng trong tình trạng tim mạch cấp tính (nhồi máu cơ 

tim cấp ST chênh lên, ngừng tim ngoài bệnh viện [OHCA]), nên nhanh chóng 

được tiếp cận điều trị y tế hoặc can thiệp theo các hướng dẫn và khuyến cáo dựa 

trên các bằng chứng hiện tại. Các bệnh nhân này nên được xem là có SARS Cov-

2 dương tính, cho đến khi được chứng minh ngược lại. Nhân viên y tế nên mặc 

dụng cụ phòng hộ cá nhân (PPE) đầy đủ, đặc biệt là trong giai đoạn phân độ (Bảng 

4). Các khuyến cáo của WHO về các biện pháp phòng ngừa do tiếp xúc (mặt nạ 

phù hợp, kính mắt, áo khoác chống thấm và găng tay) cần thiết ngay từ giai đoạn 

sớm của việc phân độ. 

 Các bác sĩ nên phân độ bệnh nhân tim mạch theo mức độ chăm sóc đặc biệt, có 

nghi ngờ nhiễm COVID-19 hay không đồng thời dựa trên các hướng dẫn tại chỗ 

và các vấn đề đạo đức và nguồn lực sẵn có. 

6.2. Mạng lưới bệnh viện và xe cứu thương  

Những điểm chính  

 Một số bệnh viện được trang bị phòng thông tim hoạt động 24 giờ / 7 ngày vẫn 

nên duy trì vai trò trung tâm điều trị các trường hợp cấp cứu tim mạch phụ thuộc 

vào thời gian; 

 Tập trung nguồn lực và các chuyên gia tim mạch tại các trung tâm để đảm bảo 

điều trị phù hợp cho tất cả các bệnh nhân cấp cứu tim mạch; 

 Các mạng lưới xe cứu thương nên được sắp xếp lại theo trung tâm và tổ chức vệ 

tinh mới. 

Các trung tâm thực hiện tái tưới máu cấp cứu cho tất cả các bệnh nhân cần can thiệp mạch 

vành (PCI) khẩn. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hoặc nhồi máu cơ tim 

cấp ST không chênh lên nguy cơ cao nên được nhóm dịch vụ cấp cứu y tế phân độ và vận 

chuyển kịp thời đến các trung tâm. Theo nguyên tắc chung, trong đại dịch, chúng tôi 

khuyến cáo không nên giảm số lượng phòng thông tim có khả năng thực hiện PCI tiên 

phát, tránh làm tăng thời gian cửa - bóng, giảm nguy cơ lây nhiễm khi phải vận chuyển 

bệnh nhân cho cả chuyên gia và/hoặc bệnh nhân, và giảm tải hệ thống chăm sóc sức khỏe. 

Các mạng lưới nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên nên thích ứng với những thay đổi động 

của đại dịch theo nguồn lực y tế và hậu cần tại địa phương. Ví dụ, tại vùng Lombardy, Ý, 

một hệ thống các bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 đã được xác định khi bắt đầu dịch 
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virus, giảm hơn 60% số trung tâm điều trị trước đây với công suất 24 giờ/7 ngày để thực 

hiện PCI tiên phát. Các ca trực làm việc tích cực cũng đã được chỉ định cho các bác sĩ 

tim mạch can thiệp, để đáp ứng số lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên 

hoặc nhồi máu cơ tim cấp ST không chênh lên đến bệnh viện dự kiến sẽ tăng lên. 

Mạng lưới xe cứu thương cũng cần phải được tổ chức lại để đưa bệnh nhân đến thẳng 

bệnh viện điều trị COVID-19, bỏ qua các trung tâm vệ tình, nơi mà việc vận chuyển tiếp 

theo có thể khó sắp xếp và tốn thời gian. Mục tiêu chính của sự sắp xếp lại cho phép điều 

trị kịp thời bệnh lý tim mạch cấp tính, mặc dù không thể tránh khỏi sự chậm trễ liên quan 

đến dịch bệnh. Đây cũng là chức năng để bảo đảm bệnh nhân đến các bệnh viện chuyên 

điều trị COVID-19 hoặc đến các bệnh viện có cơ sở chuyên dụng cách ly COVID-19 khi 

bệnh nhân mắc bệnh tim mạch cấp có nghi ngờ khả năng nhiễm COVID-19 cao. 

6.3. Khoa cấp cứu  

Những điểm chính 

 Việc sắp xếp lại khoa cấp cứu là bắt buộc để tách biệt bệnh nhân nghi ngờ COVID-

19 và bệnh nhân không nhiễm SARS-CoV-2; 

 Các quy trình hướng dẫn tại chỗ nên được sẵn sàng cũng như thuận lợi để nhanh 

chóng phân độ bệnh nhân có triệu chứng hô hấp ngay tại nơi chờ kết quả sàng lọc 

COVID-19. Những bệnh nhân nhẹ, ổn định nên được xuất viện kịp thời. 

Ở các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, khoa cấp cứu đã được tổ 

chức lại để có khả năng cung cấp các khu vực tiếp cận chuyên môn và có thể cách ly bệnh 

nhân COVID-19 ngay từ lần đến bệnh viện đầu tiên. Các quy trình hướng dẫn tại chỗ 

nhanh chóng phân độ bệnh nhân có triệu chứng hô hấp với mục đích phân biệt bệnh nhân 

mắc bệnh tim mạch với bệnh nhân COVID-19. Ở Trung Quốc, bệnh nhân không có dịch 

tễ hoặc tiền sử gia đình nhiễm virus, sốt, triệu chứng hô hấp, mệt mỏi hoặc tiêu chảy được 

coi là “không chắc chắn nhiễm COVID-19” và bệnh lý tim mạch của những bệnh nhân 

này thường được điều trị theo phác đồ chuẩn. 

Một danh sách kiểm tra nên được thông qua để nhanh chóng phân biệt bệnh nhân có thể 

nhiễm COVID-19 với bệnh nhân không nhiễm (Bảng 3 và Bảng 4). Bệnh nhân mắc các 

bệnh nhẹ, ổn định nên được xuất viện từ khoa cấp cứu càng sớm càng tốt (Biểu đồ 8), 

cùng với đề nghị cách ly ở nhà nếu nghi ngờ hoặc xác định nhiễm COVID-19. 

Ngược lại, những bệnh nhân cần nhập viện vì bệnh tim mạch cấp tính có khả năng nhiễm 

SARS-CoV-2 (Bảng 4) nên nhanh chóng được làm xét nghiệm và quản lý như những 

trường hợp nhiễm SARS-Cov-2 đến khi có hai lần xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. 

Bệnh nhân có nhu cầu nhập viện không nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 có thể được quản 

lý theo quy trình chăm sóc chuẩn. 
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6.4. Đơn vị chăm sóc tích cực và đơn vị chăm sóc trung gian  

Những điểm chính 

 Những bệnh nhân không nhiễm COVID-19 có bệnh lý tim mạch cấp tính tốt nhất 

nên được nhận vào hồi sức tích cực / hồi sức tim mạch tích cực không có COVID-

19, hầu hết có sẵn trong các trung tâm điều trị COVID-19; 

 Việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19 bị bệnh tim mạch nặng có thể bị giảm xuống 

mức thấp hơn, nếu tiên lượng bệnh nhân kém và số giường hồi sức tích cực/hstmtc 

bị thiếu. 

Giường hồi sức tích cực chủ yếu dành cho những bệnh nhân COVID-19 phức tạp cần 

được chăm sóc đặc biệt, những bệnh nhân có bệnh tim mạch tiềm ẩn và tiên lượng xấu. 

Trong tình huống đại dịch, giá trị đạo đức phải tối đa hóa lợi ích có liên quan đến phân 

bổ nguồn lực, điều này có thể gây bất lợi cho những bệnh nhân cao tuổi và bệnh lý tim 

mạch nặng hơn, những người này sẽ không được ưu tiên cung cấp dịch vụ chăm sóc nâng 

cao. 

Bệnh nhân tim mạch cấp tính đã xét nghiệm âm tính với COVID-19 (và lâm sàng không 

nghi ngờ), cần được xác định chính xác, nên điều trị tại các khu vực dành riêng hồi sức 

tích cực hoặc hồi sức tim mạch tích cực không có bệnh nhân COVID-19 (“sạch”), đặc 

biệt là trong các bệnh viện điều trị COVID-19. Nếu số lượng bệnh nhân COVID-19 quá 

đông, không có cơ sở “sạch” hoàn toàn, cần đảm bảo thiết lập các phòng cách ly lây 

nhiễm qua không khí, ngăn cách hiệu quả bệnh nhân nhiễm COVID-19 với tất cả những 

người khác để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Tổ chức như vậy cũng cho phép bảo vệ 

nhân viên y tế một cách đầy đủ. Cần xác định rõ các con đường đến và đi ra từ các phòng 

cách ly để ngăn chặn sự lây lan. 

Các đơn vị chăm sóc trung gian (cũng có thể được xác định là hồi sức tim mạch tích cực 

cấp II hoặc I) cũng chia sẻ các vấn đề tương tự của hồi sức tích cực, thường được trang 

bị máy CPAP để thông khí không xâm lấn. Do đó, các giải pháp tương tự đã được thảo 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance?vgnextrefresh=1
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luận cho hồi sức tích cực cũng được áp dụng cho các đơn vị chăm sóc trung gian. Phân 

độ bệnh nhân tim mạch cần điều trị CPAP từ những bệnh nhân COVID-19 bị viêm phổi 

là bắt buộc, nhưng vẫn rất cần thiết phải có phòng cách ly cho bệnh nhân tim mạch (ví 

dụ suy tim cấp) dương tính với COVID-19 khác với phòng bệnh nhân tim mạch âm tính 

với COVID-19. 

7. Chẩn đoán bệnh lý tim mạch trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 

7.1. Biểu hiện lâm sàng  

7.1.1. Đau ngực  

Những điểm chính  

 Đau ngực và khó thở là những triệu chứng thường gặp trên bệnh nhân nhiễm 

COVID-19;  

 Những biểu hiện của hội chứng mạch vành cấp và mạn tính có thể phối hợp với 

các triệu chứng hô hấp.  

Triệu chứng đau ngực hoặc nặng ngực thường gặp ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 

đang tiến triển. Thường không khu trú và có thể phối hợp với khó thở do bệnh lý viêm 

phổi nền. Thiếu oxy máu nặng và nhịp tim nhanh có thể gây đau ngực và thay đổi điện 

tâm đồ làm nghi ngờ thiếu máu cơ tim. Khi men tim thay đổi, có thể đây là nhồi máu cơ 

tim loại 2. Những bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp thường có các triệu chứng điển 

hình liên quan đến thiếu máu cục bộ. Sự hiện diện của nhiễm COVID-19 có thể làm chẩn 

đoán phân biệt trở nên khó khăn hơn, vì khó thở và các triệu chứng hô hấp có thể xuất 

hiện và trước hoặc làm giảm các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tim.  

7.1.2. Khó thở, ho, suy hô hấp  

Những điểm chính 

 Bệnh nhân COVID-19 có thể biểu hiện ho, khó thở và ARDS  

7.1.2.1. Khó thở  

Khó thở (thở nhanh) là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh nhân COVID-

19. Trong số 1099 bệnh nhân được điều trị nội trú và ngoại trú ở Trung Quốc, 18,7% xuất 

hiện khó thở. Khi mức độ nghiêm trọng của bệnh ngày càng tăng, tỷ lệ khó thở cũng tăng 

đáng kể (31 - 55% bệnh nhân nhập viện và tăng đến 92% bệnh nhân nhập hồi sức tích 

cực). 

7.1.2.2. Ho  

Ho xuất hiện khoảng 59,4 - 81,1% bệnh nhân mắc COVID-19, không phụ thuộc mức độ 

nghiêm trọng của bệnh. Ho khan thường gặp hơn, trong khi ho có đàm từ 23,0 - 33,7% 

bệnh nhân. 

7.1.2.3. Hội chứng nguy ngập hô hấp cấp (ARDS) 

ARDS đặc trưng bởi hình ảnh tổn thương hai bên phổi trên hình ảnh phim ngực (ví dụ: 

hình ảnh kính mờ trên CT) và hiện tượng giảm oxy máu không thể giải thích được bằng 

các nguyên nhân khác. Trong số 1099 bệnh nhân nội trú và ngoại trú ở Trung Quốc, 

ARDS xảy ra ở 3,4% bệnh nhân, và tỷ lệ này cao hơn đáng kể (19,6 - 41,8%) trong những 

bệnh nhân nhập viện. Thời gian trung bình từ khi phát bệnh đến ARDS là 8 - 12,5 ngày. 

Nguy cơ mắc ARDS tăng hơn ở những bệnh nhân già (tuổi ≥ 65), sự hiện diện của bệnh 

lý đi kèm (tăng huyết áp, đái tháo đường), bệnh lý bạch cầu trung tính, giảm bạch cầu 
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lympho, tăng các dấu hiệu xét nghiệm của rối loạn chức năng các cơ quan (LDH), viêm 

nhiễm (CRP) và D-dimer. Tỷ lệ tử vong cao trên những bệnh nhân được điều trị ARDS 

trong bệnh lý COVID-19 (52 – 53%). 

7.1.3. Sốc tim  

Những điểm chính  

 Những bệnh nhân COVID-19 bị giảm tưới máu cơ quan đích có nguy cơ dẫn đến 

sốc tim (NMCT cấp diện rộng), tình trạng nhiễm trùng huyết hoặc nguyên nhân 

hỗn hợp cũng có thể gây ra; 

 Viêm cơ tim cũng nên được xem là là nguyên nhân gây ra sốc tim. 

Chẩn đoán sớm, chính xác và nhanh chóng sốc tim ở những bệnh nhân đã được xác định 

hoặc nghi ngờ COVID-19 là điều cần thiết. Tỷ lệ chính xác những bệnh nhân nhiễm 

COVID-19 bị sốc tim vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, thời gian trung bình khi khởi phát 

triệu chứng và nhập hồi sức tích cực ở bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng là 9 - 10 ngày, 

cho thấy tình trạng suy giảm hô hấp dần ở hầu hết bệnh nhân. Một kế hoạch phân loại 

đơn giản, có thể thực hiện để chẩn đoán sốc tim gần đây đã được đề xuất. 

Những bệnh nhân COVID-19 bệnh nặng có nguy cơ bị sốc tim (những người bị NMCT 

diện rộng, suy tim mất bù cấp) và nhiễm trùng huyết, một bệnh lý hỗn hợp của sốc tim 

và sốc nhiễm trùng nên được đánh giá bổ sung trên bệnh lý tim mạch nền. Các thông số 

cho phép chẩn đoán phân biệt giữa sốc tim và sốc nhiễm trùng, chẳng hạn như sự xuất 

hiện của hiện tượng giãn mạch và giá trị bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm có thể được 

đánh giá. Trong các trường hợp chọn lọc, những bệnh nhân không có lý do rõ ràng về sự 

suy giảm huyết động, đặt ống thông động mạch phổi theo dõi huyết động xâm lấn có thể 

cung cấp thông tin hữu ích. 

Công việc chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng đã được xác định hoặc nghi ngờ 

nhiễm COVID-19 đòi hỏi phải cân nhắc cụ thể: 

 Ngoài tình trạng huyết động của bệnh nhân, mức độ và kiểu theo dõi thích hợp 

nên dựa vào các nguồn lực có sẵn tại chỗ. Quan trọng, xét nghiệm chẩn đoán chính 

ở bệnh nhân nghi ngờ sốc tim bao gồm điện tâm đồ, siêu âm tim tại giường và 

chụp mạch vành khẩn/cấp cứu, nên được tích hợp vào các lưu đồ chẩn đoán tại 

chỗ (với thiết bị chuyên dụng và/hoặc được bảo vệ) để đảm bảo có thể cung cấp 

việc chăm sóc tốt nhất và rủi ro lây nhiễm virus tối thiểu cho các bệnh nhân và 

nhân viên chăm sóc sức khỏe; 

 Kinh nghiệm lâm sàng và bằng chứng thực nghiệm cho thấy > 7,5% tế bào cơ tim 

có biểu hiện thụ thể ACE2 dương tính, đây là mục tiêu mà SARSCoV-2 xâm nhập 

tế bào con người, cho thấy viêm cơ tim có thể là biến chứng của COVID-19. Chẩn 

đoán này nên được xem như là một nguyên nhân có thể gây sốc tim. 

  

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance?vgnextrefresh=1
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7.1.4. Ngưng tim ngoài bệnh viện, hoạt động điện vô mạch, đột tử do tim, các rối 

loạn nhịp tim nhanh, nhịp tim chậm 

Những điểm chính  

 Các triệu chứng của nhịp chậm và nhịp nhanh không khác với biểu hiện lâm sàng 

thông thường; 

 Trong bối cảnh đại dịch SARS-CoV-2, nhân viên y tế phải cảnh giác với các triệu 

chứng gợi ý đến rối loạn nhịp tim vì bệnh nhân vẫn có nguy cơ bị rối loạn dẫn 

truyền và rối loạn nhịp thất hay trên thất; 

 Nhân sự quản lý y tế và bệnh viện cần đảm bảo có một lộ trình thích hợp để phát 

hiện sớm và quản lý các trường hợp rối loạn nhịp. 

Tài liệu rất hạn chế về sự xuất hiện của rối loạn nhịp tim trong bối cảnh nhiễm virus 

SARS-CoV-2. Một nghiên cứu trên 138 bệnh nhân nhập viện nhiễm COVID-19 ở Vũ 

Hán, rối loạn nhịp tim được báo cáo 16,7% trong tổng số bệnh nhân, và 16 trong số 36 

bệnh nhân nhập khoa hồi sức tích cực (44%), nhưng các tác giả không mô tả rõ các rối 

loạn nhịp đặc hiệu. Một ấn phẩm tiếp theo từ cùng tổ chức, nhịp nhanh thất (VT)/rung 

thất (VF) đã được báo cáo là biến chứng của COVID-19 ở 11 trong 187 bệnh nhân (5,9%), 

tỷ lệ cao hơn đáng kể ở những bệnh nhân có tăng troponin T. Tuy nhiên, nghiên cứu quan 

sát lớn nhất của Trung Quốc với 1099 bệnh nhân từ 552 bệnh viện đã không báo cáo về 

các trường hợp rối loạn nhịp tim. Dù không có số liệu báo cáo, nhưng tình trạng giảm 

oxy máu và tăng viêm hệ thống có thể làm rung nhĩ mới xuất hiện. Nên tham khảo hướng 

dẫn điều trị các rối loạn nhịp tim (nhiều thuốc điều trị COVID-19 có ảnh hưởng) và thuốc 

kháng đông.  
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Biểu hiện lâm sàng của rối loạn nhịp chậm hoặc nhanh trong bối cảnh COVID-19 không 

khác biệt so với các mô tả trước đây (cảm giác đánh trống ngực, khó thở, chóng mặt, đau 

ngực, ngất, v.v.). Tuy nhiên, có những lo ngại rằng tại các khu vực dịch bệnh kéo dài, các 

bệnh viện đã giảm đáng kể các tư vấn tim mạch khẩn. Lý do cơ bản là do mối quan tâm 

đối với bệnh nhân lây nhiễm trong bệnh viện, kết quả của các biện pháp tự cách ly hoặc 

quá tải phòng cấp cứu và xe cứu thương cần phải được giải quyết.  

7.1.5. Nhập viện vì viêm phổi và thời gian tăng nguy cơ tử vong do tim mạch 

Những điểm chính 

 Viêm phổi, cúm và SARS được biết có liên quan đến tăng nguy cơ ngắn hạn đối 

với các biến cố tim mạch tiếp theo, chẳng hạn như hội chứng mạch vành cấp; 

 Cần phải cảnh giác đối với các biến cố tim mạch như hội chứng mạch vành cấp và 

thuyên tắc do huyết khối trong thời gian ngắn sau viêm phổi và có phương pháp 

quản lý nguy cơ cẩn thận ở những bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch trước đó 

Viêm phổi và nhiễm cúm nặng có liên quan đến nguy cơ NMCT ngắn hạn và tử vong sau 

đó, phổ biến hơn ở những bệnh nhân lớn tuổi, nhân viên điều dưỡng chăm sóc tại nhà và 

bệnh nhân có tiền sử suy tim, bệnh lý mạch vành hoặc tăng huyết áp. Hơn nữa, đối với 

dịch cúm, người ta đã chứng minh rằng có sự gia tăng rõ ràng các ca tử vong do mạch 

vành được xác nhận khi khám nghiệm tử thi. Các trường hợp tử vong do NMCT cấp cũng 

đã được quan sát thấy trong thời gian ngắn sau khi nhiễm coronavirus liên quan đến 

SARS. 

Đáng chú ý, dữ liệu gần đây từ Trung Quốc cho thấy tổn thương cơ tim trong những bệnh 

nhân nhiễm COVID-19, được biểu hiện tăng nồng độ troponin, là một yếu tố dự báo tăng 

nguy cơ biến chứng bệnh lý tim mạch và kết quả lâm sàng bất lợi. Hơn nữa, trong bối 

cảnh nhiễm COVID-19 cũng ghi nhận tăng tỷ lệ biến chứng thuyên tắc huyết khối.  

7.2. Điện tâm đồ  

Những điểm chính  

 Các tiêu chuẩn chẩn đoán điện tâm đồ tương tự đối với những bệnh nhân bị nhiễm 

SARSCoV-2 và dân số chung 

Cho đến nay không có thay đổi điện tâm đồ cụ thể nào được mô tả ở bệnh nhân nhiễm 

SARS-CoV-2. Do đó, chúng tôi giả định rằng mức độ tổn thương cơ tim tối thiểu liên 

quan đến nhiễm COVID-19 (xem phần sau về dấu ấn sinh học) không biểu hiện điện tâm 

đồ đặc trưng ở phần lớn bệnh nhân, mặc dù đoạn ST chênh lên trong bệnh viêm cơ tim 

đã được mô tả. Kết quả là, vẫn áp dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán điện tâm đồ tương tự 

đối với các tình trạng tim mạch ở những bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 và dân số 

chung. Người ta biết rất ít về nhiễm COVID-19 và rối loạn nhịp tim. Một báo cáo trên 

138 bệnh nhân mô tả rối loạn nhịp tim ở 16,7% bệnh nhân và tỷ lệ hiện mắc tăng lên 

44,4% trong 16 bệnh nhân nhập hồi sức tích cực. Xem rối loạn nhịp tim và QT (QTc) dài 

trong điều trị bệnh nhân COVID-19 ở phần 10.1 

7.3. Các chất đánh dấu sinh học  

Những điểm chính  

 Tổn thương tế bào cơ tim (được xác định bằng cách định lượng nồng độ trroponin 

T/I của tim), và stress huyết động [được xác định bằng nồng độ peptide natriuretic 

loại B (BNP) và peptide natri-type B-terminal (NT-proBNP)] có thể xảy ra ở bệnh 
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nhân nhiễm COVID-19 cũng như trong các loại viêm phổi khác. Mức độ của 

những dấu ấn sinh học này tương quan với mức độ nghiêm trọng của bệnh và tỷ 

lệ tử vong; 

 Nồng độ troponin T/I và BNP/NT-proBNP nên được làm định lượng; 

 Nói chung, những bệnh nhân nhập viện nhiễm COVID-19, nồng độ Troponin T/I 

và/hoặc BNP/NT-proBNP tăng nhẹ có thể là kết quả của bệnh tim trước đó và/hoặc 

do chấn thương/stress tim cấp tính có liên quan đến COVID-19; 

 Trong trường hợp không có triệu chứng đau thắt ngực điển hình và/hoặc thay đổi 

điện tâm đồ do thiếu máu cục bộ, bệnh nhân có tăng nhẹ (<2 - 3 lần giới hạn trên 

của mức bình thường [ULN]) KHÔNG yêu cầu công việc chẩn đoán và/hoặc điều 

trị như bệnh nhân bị NMCT loại 1 [T1MI]); 

 Bệnh nhân nhiễm COVID-19, cũng như những bệnh nhân bị viêm phổi khác, đo 

nồng độ troponin T/I chỉ khi nghi ngờ chẩn đoán NMCT loại 1 trên lâm sàng hoặc 

có rối loạn chức năng thất trái mới. Độc lập với chẩn đoán, việc theo dõi troponin 

T/I có thể giúp tiên lượng; 

 D-Dimers có thể tăng ở 1/3 số bệnh nhân nhiễm COVID-19 vì nhiều lý do. Theo 

dõi nồng độ D-Dimer có thể giúp tiên lượng các trường hợp bệnh nhưng cũng có 

thể gây nhầm lẫn với chẩn đoán thuyên tắc phổi cấp. Do đó, D-dimer chỉ nên thực 

hiện trong trường hợp lâm sàng nghi ngờ thuyên tắc phổi và phải thực hiện phù 

hợp với các phương pháp chẩn đoán được khuyến cáo. Các dấu hiệu khác của kích 

hoạt hệ thống đông máu có thể được theo dõi với mục đích tiên lượng.  

 D-Dimers định lượng đông máu được kích hoạt, một tính năng nổi bật trong 

COVID-19. Do vai trò trung tâm của viêm nội mạc và huyết khối tĩnh mạch trong 

COVID-19, các xét nghiệm đo lường kiểm tra hàng loạt D-dimers có thể giúp các 

bác sĩ trong việc lựa chọn bệnh nhân đối với hình ảnh huyết khối tĩnh mạch và / 

hoặc sử dụng liều cao hơn thuốc chống đông dự phòng. 

7.3.1. Tăng các dấu ấn sinh học gợi ý tình trạng tim mạch trên những bệnh nhân 

nhiễm COVID-19  

7.3.1.1. Troponin I/T  

COVID-19 là bệnh lý viêm phổi do virus có thể dẫn đến viêm hệ thống nặng và ARDS, 

cả hai tình trạng này đều gây ảnh hưởng nặng đến tim. Troponin I/T là một dấu hiệu định 

lượng của tổn thương tế bào cơ tim, nồng độ của chất này trong những bệnh nhân COVID-

19 được xem là sự kết hợp của sự tồn tại/nặng thêm bệnh tim đã có từ trước và tổn thương 

cấp tính liên quan đến COVID-19. 

Các nghiên cứu đoàn hệ bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Trung Quốc cho thấy 5 - 25% 

bệnh nhân có tăng troponin T/I, thường gặp hơn ở những bệnh nhân nhập hồi sức tích 

cực và những bệnh nhân tử vong. Nồng độ troponin I/T ở mức bình thường trong phần 

lớn những người sống sót. Ở những bệnh nhân tử vong, nồng độ troponin tăng dần song 

song với mức độ nghiêm trọng của COVID-19 và sự phát triển của ARDS (Biểu đồ 10). 
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Tăng nhẹ troponin T/I (<2 - 3 lần so với ULN), đặc biệt ở những bệnh nhân lớn tuổi mắc 

bệnh tim mạch trước đó, KHÔNG yêu cầu xác định chẩn đoán đầy đủ hoặc điều trị như 

NMCT loại 1, trừ đau thắt ngực nghi ngờ nhiều và/hoặc thay đổi ECG (Hình 11). Mức 

tăng nhẹ được giải thích do sự kết hợp của bệnh tim có thể có từ trước VÀ/HOẶC tổn 

thương cấp tính liên quan đến COVID-19.  

  

Troponin T/I của tim tăng cao (> 5 lần so với ULN) có thể cho thấy sự xuất hiện của sốc 

như một phần trong bệnh cảnh COVID-19, suy hô hấp nặng, nhịp tim nhanh, thiếu oxy 

hệ thống, viêm cơ tim, hội chứng Takotsubo hoặc NMCT loại 1 được kích hoạt do 

COVID-19. Trong trường hợp không có triệu chứng hoặc thay đổi ECG gợi ý NMCT 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance?vgnextrefresh=1
https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance?vgnextrefresh=1
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loại 1, siêu âm tim nên được thực hiện để chẩn đoán nguyên nhân bệnh nền. Bệnh nhân 

có triệu chứng và thay đổi ECG gợi ý NMCT loại 1 nên được điều trị theo hướng dẫn của 

ESC không phân biệt tình trạng có nhiễm COVID-19 hay không. 

7.3.1.2. B-Type Natriuretic Peptide/N-Terminal B-Type Natriuretic Peptide  

BNP/NT-proBNP là dấu ấn sinh học định lượng của stress cơ tim và tình trạng suy tim, 

thường tăng ở những bệnh nhân nhiễm trùng nặng và/hoặc bệnh lý hô hấp. Mặc dù kinh 

nghiệm ở bệnh nhân COVID-19 còn hạn chế, nhưng kinh nghiệm từ các bệnh viêm phổi 

khác có thể được ngoại suy trên bệnh nhân nhiễm COVID-19. 

Là các dấu hiệu định lượng của stress huyết động và suy tim, nồng độ BNP/NT-proBNP 

ở bệnh nhân mắc COVID-19 nên được xem là sự kết hợp của sự hiện diện/tăng lên của 

bệnh lý tim mạch trước đó VÀ/HOẶC strress huyết động cấp tính liên quan đến COVID-

19. Ở một mức độ nào đó, việc sản xuất BNP/NT-proBNP dường như có liên quan đến 

mức độ stress huyết động của thất phải. 

7.3.1.3. D-dimers  

D-dimers được tạo ra bởi sự phân cắt các fibrin monomer bởi prothrombin và chỉ ra sự 

hiện diện của tạo thành thrombin hoặc phản ánh một phản ứng không đặc hiệu trong giai 

đoạn cấp tính của bệnh lý nhiễm trùng hoặc viêm. D-dimers cũng có thể chỉ ra sự hiện 

diện của hiện tượng đông máu nội mạch lan tỏa liên quan đến sốc. Thật khó để suy đoán 

rằng các dấu hiệu của kích hoạt đông máu hoặc giảm phân giải fibrin có thể góp phần gây 

tổn thương cơ tim cấp, cuối cùng ảnh hưởng đến mao mạch vành. Do đó, các dấu hiệu 

của cầm máu bao gồm thời gian aPTT, thời gian prothrombin (PT), các sản phẩm thoái 

hóa fibrin và D-dimers nên được theo dõi thường quy. Mức độ tăng của D-dimers có liên 

quan đến dự hậu kém. Mặc dù các D-dimer có độ đặc hiệu thấp hơn trong chẩn đoán 

thuyên tắc phổi cấp, 32 - 53% bệnh nhân có D-dimer bình thường và phần lớn có D-dimer 

dưới 1000 ng/ml. Do đó, các phương pháp chẩn đoán được khuyến cáo kết hợp đánh giá 

khả năng mắc bệnh và xét nghiệm D-dimer có thể được dùng trong trường hợp nghi ngờ 

thuyên tắc phổi cấp. Đặc biệt, các phương pháp áp dụng đánh giá trước xét nghiệm phụ 

thuộc ngưỡng D-dimer có độ đặc hiệu khá cao. 

7.3.2. Các cơ chế có thể làm tăng chất đánh dấu sinh học  

Các cơ chế tiềm ẩn gây tổn thương cơ tim ở những người bị nhiễm COVID-19 vẫn chưa 

được hiểu đầy đủ. Tuy nhiên, phù hợp với các bệnh lý nhiễm trùng nặng và/hoặc bệnh lý 

hô hấp khác, tổn thương cơ tim trực tiếp (“không phải do mạch vành”) rất có thể là nguyên 

nhân. Viêm cơ tim, sốc nhiễm trùng, nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, thiếu oxy hệ thống, 

hội chứng Takotsubo hoặc NMCT loại 1 được kích hoạt bởi COVID-19, thường là 

nguyên nhân. Tổn thương trực tiếp của cơ tim qua trung gian qua ACE2, cơn bão cytokine 

hoặc thiếu oxy gây ra quá mức canxi nội bào dẫn đến quá trình chết theo chương trình 

(apotosis) của cơ tim được xem như cơ chế thay thế. Khi định lượng các dấu ấn sinh học 

của stress huyết động cơ tim và suy tim, dường như áp lực đổ đầy tim và stress thành tim 

cuối tâm trương là tác nhân chính của việc tăng sản xuất BNP/NT-proBNP. 

7.3.3. Dấu chứng sinh học nào nên làm và làm khi nào?  

Giống như ở những bệnh nhân không bị COVID-19, nên làm xét nghiệm troponin T/I khi 

nào lâm sàng nghi ngờ. Ở những bệnh nhân COVID-19, các lưu đồ chẩn đoán loại trừ 

nhanh và/hoặc thu nhận bệnh nhânh NMCT trên những bệnh nhân bị cảm giác khó chịu 

ở ngực cấp như lưu đồ 0/1 giờ troponin độ nhạy cao (hs-cTn) T/I của ESC có thể dự kiến 

sẽ cung cấp các đặc điểm hiệu quả tương đương trong các phân nhóm như người già và 
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bệnh nhân bị rối loạn chức năng thận có nồng độ nền cao hơn: độ an toàn rất cao để loại 

trừ và độ chính xác cao cho quy tắc nhận bệnh, nhưng hiệu quả giảm với tỷ lệ cao hơn ở 

những nhóm bệnh nhân còn lại. Đánh giá chi tiết lâm sàng bao gồm các đặc điểm đau 

ngực, mức độ nghiêm trọng của COVID-19, hs-cTn T/I đo sau 3 giờ và hình ảnh (gồm 

cả siêu âm tim) là yếu tố chính để xác định NMCT trong các phân nhóm không đồng 

nhất. 

Tương tự, BNP/NT-proBNP nên được làm khi lâm sàng nghi ngờ suy tim. Ở những bệnh 

nhân không bị bệnh nặng, điểm cut-off chẩn đoán đối với suy tim duy trì giá trị tiên đoán 

dương tính cao ngay cả khi bệnh nhân bị viêm phổi. Ngược lại, không nên áp dụng điểm 

cut-off hiện tại ở những bệnh nhân nguy kịch, vì hầu hết bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng 

đều có sự gia tăng đáng kể về BNP/NTproBNP, rất có thể là do sự hiện diện phổ biến của 

stress huyết động và suy tim trên những bệnh nhân này. 

Vấn đề đang được tranh luận là liệu có nên xét nghiệm troponin T/I như là một dấu hiệu 

tiên lượng ở bệnh nhân mắc COVID-19 hay không. Mối liên quan chặt chẽ và nhất quán 

với tỷ lệ tử vong được ghi nhận trong các báo cáo hiện có của bệnh nhân COVID-19 nhập 

viện, một số bằng chứng cho thấy troponin T/I thậm chí là một yếu tố dự đoán độc lập về 

tỷ lệ tử vong. Mặt khác, tại thời điểm này, dựa trên ba tranh luận, chúng tôi xem xét một 

cách tiếp cận cổ điển là phù hợp hơn. Đầu tiên, ngoài troponin T/I, các dấu hiệu lâm sàng 

thường quy và các biến số xét nghiệm có sẵn thường thấy ở bệnh nhân COVID-19 cũg 

có giá trị tiên đoán cao bao gồm tuổi cao hơn, điểm SOFA cao hơn, D-dimers, IL-6 và 

đếm tế bào lympho. Ít có khả năng troponin T/I tim cung cấp số liệu có giá trị cho một 

mô hình đầy đủ. Thứ hai, gần đây có những can thiệp chẩn đoán và điều trị không phù 

hợp được thực hiện dựa trên nồng độ troponin T/I của tim vì mục đích tiên lượng. Thứ 

ba, tại thời điểm này, những bệnh nhân COVID-19 cũng như các bệnh viêm phổi hoặc 

bệnh nhân ARDS khác, không có biện pháp can thiệp điều trị cụ thể nào có thể chứng 

minh được dựa trên việc sử dụng troponin T/I như một dấu hiệu tiên lượng.  

Do đó, hiện tại, xét nghiệm thường quy troponin T/I và/hoặc BNP/NT-proBNP ở bệnh 

nhân COVID-19 đã đưa ra bằng chứng rất hạn chế về việc tăng giá trị cho việc ra quyết 

định lâm sàng và không được khuyến khích. 

7.4. Chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn 

Các điểm chính 

 Không thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh tim thường quy trên các 

BN nhiễm/nghi ngờ nhiễm COVID-19; 

 Ngăn ngừa lây nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, từ bệnh nhân sang 

các nhân viên hoặc các trang thiết bị trong phòng chẩn đoán hình ảnh; 

 Chỉ thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh ở các BN nhiễm/nghi ngờ 

nhiễm COVID-19 nếu việc điều trị có khả năng bị ảnh hưởng bởi các kết quả này; 

 Tái đánh giá bằng phương pháp hình ảnh tốt nhất cho BN trên cả hai phương diện 

chẩn đoán và nguy cơ lây nhiễm ra môi trường; 

  Quy trình chẩn đoán hình ảnh nên được tiến hành càng nhanh càng tốt. 

Không thực hiện thường quy các phương pháp chẩn đoán hình ảnh chương trình/không 

khẩn cấp ở các BN nhiễm/nghi ngờ nhiễm COVID-19, mà nên trì hoãn cho đến khi bệnh 

nhân hồi phục (Bảng 6) [110, 111]. 

 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance#tbl06
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Bảng 6. Các nghiệm pháp gắng sức tim mạch và chẩn đoán hình ảnh không xâm 

lấn nên trì hoãn trong giai đoạn đại dịch COVID-19 (trích từ Gluckman et al 110) 

 Các nghiệm pháp gắng sức (điện tâm đồ đơn thuần hoặc kèm hình ảnh (siêu âm tim, 

xạ hình, cộng hưởng từ) trên các BN nghi ngờ bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định (nội 

trú hoặc ngoại trú) 

 Nghiệm pháp gắng sức tim mạch hô hấp nhằm đánh giá chức năng (nội trú hoặc ngoại trú) 

 Siêu âm tim qua thành ngực (ngoại trú) 

 Siêu âm tim qua thực quản trên các BN ổn định (nội trú hoặc ngoại trú) 

 Chụp CT tim mạch (ngoại trú) 

 Chụp cộng hưởng từ tim mạch (ngoại trú) 

 Chụp xạ hình tim (SPECT hoặc PET) (nội trú hoặc ngoại trú) 

 Siêu âm mạch máu trên bệnh nhân hẹp ĐM cảnh không triệu chứng (nội trú hoặc 

ngoại trú) 

 Siêu âm mạch máu trên BN đau cách hồi (nội trú hoặc ngoại trú) 

 Các chẩn đoán hình ảnh nhằm soát đích tầm soát (như điểm vôi hoá mạch vành, siêu 

âm tầm soát phình ĐMC lên hoặc hẹp mạch cảnh) (nội trú hoặc ngoại trú) 

 

7.4.1. Siêu âm tim qua thành ngực và thực quản 

Các điểm chính 

 Tránh thực hiện siêu âm tim qua thành ngực, thực quản và siêu âm tim gắng sức ở 

các bệnh nhân mà kết quả chẩn đoán không ảnh hưởng đến chiến lược điều trị; 

 Siêu âm tim qua thực quản làm tăng nguy cơ lan truyền COVID-19 do NVYT tiếp 

xúc với các giọt khí dung nhỏ chứa một lượng lớn virus và không nên thực hiện 

nếu có phương tiện hình ảnh khác thay thế; 

 Ở bệnh nhân nhiễm COVID-19, việc tiến hành siêu âm nên tập trung vào các hình 

ảnh cần thiết cho bệnh cảnh lâm sàng để giảm sự tiếp xúc của bệnh nhân với trang 

thiết bị và NVYT   

 Siêu âm tim tại giường (POCUS), siêu âm tim tập trung (FoCUS) and siêu âm tim 

trong hồi sức tích cực được thực hiện tại giường là các phương pháp hiệu quả để 

tầm soát biến chứng tim mạch liên quan COVID-19; 

Siêu âm tim có thể thực hiện tại giường để tầm soát biến chứng tim mạch và hướng dẫn 

điều trị. Siêu âm tim tại giường, siêu âm tim tập trung, siêu âm tim trong hồi sức tích cực 

là các phương thức siêu âm phù hợp cho các bệnh nhân COVID-19. Có một số chứng cứ 

về việc sử dụng siêu âm phổi để phân biệt hội chứng suy hô hấp cấp (hình ảnh đường B 

đơn độc hoặc hợp lưu, hình ảnh các vùng phổi trắng) với suy tim [112]. Nếu có hình ảnh 

dãn thất phải và tăng áp phổi thì có thể chỉ định chụp CT cản quang để loại trừ thuyên tắc 

phổi. Trên các bênh nhân nhiễm COVID-19, việc siêu âm tim nên tập trung vào các mặt 

cắt cần thiết cho bệnh cảnh lâm sàng để giảm thiểu thời gian bệnh nhân tiếp xúc với trang 

thiết bị và nhân viên y tế . 

Cần lưu ý rằng vẫn còn tồn tại nguy cơ lây nhiễm trong phòng làm việc, do đó cần tiến 

hành vệ sinh các trang thiết bị thường xuyên. 
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7.4.2. Chụp cắt lớp điện toán 

Các điểm chính: 

 Chỉ định chụp CT tim mạch trên bệnh nhân nội trú chỉ khi việc điều trị có khả 

năng bị ảnh hưởng bởi các kết quả này; 

 Chụp CT mạch vành có cản quang có thể là phương pháp chẩn đoán hình ảnh 

không xâm lấn ưu thế giúp chẩn đoán bệnh mạch vành do giảm thiểu thời gian tiếp 

xúc giữa bệnh nhân và nhân viên y tế; 

 Chụp CT tim ưu thế hơn siêu âm tim qua thực quản để loại trừ huyết khối trong 

tim và tiểu nhĩ trái trước khi sốc điện chuyển nhịp; 

 Trên các bệnh nhân suy hô hấp, chụp CT ngực được khuyến cáo nhằm khảo sát 

các đặc điểm hình ảnh điển hình của COVID-19; 

 Kiểm tra chức năng thận khi có chỉ định dùng thuốc cản quang. 

Chụp CT tim nên được thực hiện khi có ảnh hưởng quan trọng đến quyết định điều trị, 

bao gồm đánh giá bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ mạch vành, rối loạn chức năng van 

tim cấp tính có triệu chứng, rối loạn chức năng dụng cụ hỗ trợ thất trái, thuyên tắc phổi, 

can thiệp cấu trúc khẩn [113]. CT ưu thế hơn siêu âm tim qua thực quản trong trường hợp 

cần loại trừ huyết khối trong tim. Trên các bệnh nhân đau ngực cấp và nghi ngờ tắc nghẽn 

mạch vành, chụp CT mạch vành cản quang là phương thức chẩn đoán hình ảnh không 

không lấn ưu thế với ưu điểm chính xác, nhanh chóng và giảm thiểu sự tiếp xúc với bệnh 

nhân. Trên các bệnh nhân suy hô hấp, chụp CT phổi được khuyến cáo nhằm khảo sát các 

đặc điểm hình ảnh điển hình của COVID-19 và chẩn doán phân biệt với các nguyên nhân 

khác (suy tim, thuyên tắc phổi) [78]. Tuy nhiên, không dùng CT để tầm soát hoặc là 

phương pháp đầu tiên để chẩn đoán COVID 19 mà nên dành cho các bệnh nhân nội 

trú.114 Tốt hơn là nên có một máy CT chuyên biệt cho các BN nhiễm/nghi ngờ nhiễm 

COVID-19. Cũng như các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác, cần tuân thủ các tiêu 

chẩn phòng ngừa lây nhiễm vius và phòng hộ cá nhân. 

7.4.3. Chụp xạ hình tim 

Các điểm chính 

 Chỉ chụp xạ hình tim khi có các chỉ định đặc biệt mà không có phương pháp chẩn 

đoán hình ảnh nào khác có thể thực hiện được; 

 Nên áp dụng thời gian chụp và tiếp xúc ngắn nhất có thể;  

 Khuyến cáo sử dụng kỹ thuật chụp nhanh với liều chuẩn; 

 Xem xét sử dụng kỹ thuật hiệu chỉnh hiệu ứng suy giảm hình ảnh; 

 Chụp PET giúp giảm thiểu thời gian thu nhận dữ liệu. 

Hiện có các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác ít nguy cơ lan truyền virus có thể giúp 

chẩn đoán bệnh. Trong khi đó, chụp xạ hình tim là một phương pháp tốn nhiều thời gian 

thực hiện làm tăng nguy cơ tiếp xúc [115]. Do đó, việc chỉ định PET-CT chỉ nên dành 

cho các bệnh nhân nghi ngờ viêm nội tâm mạc nhiễm trùng trên van cơ học hoặc trên các 

dụng cụ cấy trong tim khi các phương pháp hình ảnh khác không thể kết luận được hoặc 

khi cần tránh thực hiện siêu âm tim qua thực quản với nguy cơ cao lan truyền virus. 

Phương pháp chụp SPECT hoặc PET có thể dùng để chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim 
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trong trường hợp kỹ thuật chụp CT mạch vành có cản quang không thích hợp hoặc không 

sẵn có.  

7.4.4. Cộng hưởng từ tim 

Các điểm chính 

 Áp dụng quy trình chụp cộng hưởng từ (MRI) tim rút ngắn, tập trung vào các vấn 

đề lâm sàng; 

 Kiểm tra chức năng thận khi có chỉ định dùng thuốc cản quang; 

 MRI từ tim có ưu thế trong chẩn đoán viêm cơ tim cấp. 

Nguy cơ lan truyền virus khi chụp MRI tim tương đương với chụp CT, nhưng thấp hơn 

siêu âm tim. Chỉ thực hiện trong các trường hợp lâm sàng có chỉ định chụp MRI tim khẩn 

[116]. 

Thời gian tiếp xúc kéo dài trong quá trình chụp MRI sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho 

nhân viên và các trang thiết bị. Để giảm thiểu thời gian chụp, nên áp dụng quy trình chụp 

MRI tim rút ngắn tập trung vào các vấn đề lâm sàng.116 Tốt hơn là nên có một máy MRI 

chuyên biệt cho các BN nhiễm/nghi ngờ nhiễm COVID-19. Cần thời gian vệ sinh khử 

khuẩn sau mỗi lần chụp nhiễm/nghi ngờ nhiễm COVID-19. 

Vai trò hiện tại của MRI tim trên bệnh nhân COVID-19 chưa rõ. Chỉ định MRI tim được 

xem xét là thích hợp giúp chẩn đoán trên các bệnh nhân này. Tuy nhiên chỉ nên thực hiện 

nếu lâm sàng cần thiết sau khi đã tái đánh giá phương pháp chẩn đoán hình ảnh phù hợp 

nhất.111 

Lưu ý quan trọng khác là vấn đề sử dụng cản quang trong MRI tim trên bệnh nhân 

COVID-19. Chức năng thận có thể suy giảm ở các bệnh nhân COVID-19 và là chống chỉ 

định chụp MRI tim khẩn.  

Một chỉ định khác của MRI tim khẩn là nghi ngờ viêm cơ tim cấp, đã được ghi nhận trên 

các bệnh nhân COVID-19 [117]. Các triệu chứng điển hình bao gồm tăng troponin, rối 

loạn chức năng thất và/hoặc rối loạn nhịp nặng không thể giải thích bởi các phương pháp 

chẩn đoán và hình ảnh khác [9]. 

7.5. Chẩn đoán phân biệt 

Các điểm chính 

 Không để sự hiện diện của nhiễm COVID-19 làm cản trở việc chẩn đoán các biến 

cố tim mạch, bao gồm hội chứng vành cấp; 

 Luôn lưu ý đến các tổn thương có liên quan đến bệnh nhiễm COVID-19 để chẩn 

đoán phân biệt; 

 Nên loại trừ các biểu hiện và các biến chứng khác của nhiễm COVID-19 có đặc 

điểm tương tự bệnh tim. 

Trên các bệnh nhân nhiễm COVID-19 có biểu hiện lâm sàng tương tự bệnh tim mạch, ba 

vấn đề chính sau đây cần xem xét: 

 Bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể bị biến cố tim mạch, có thể do bị thúc đẩy bởi 

tình trạng nhiễm trùng hoặc không. Các biến cố này bao gồm hội chứng vành cấp 

(NMCT cấp ST chênh lên hoặc không chênh lên), suy tim cấp, loạn nhịp tim, huyết 

khối thuyên tác, đột quỵ não, hoặc ngưng tim. Các bệnh lý này cần được nhanh 

chóng chẩn đoán và điều trị, không nên bỏ qua vì sự hiện diện của COVID-19; 
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 Tổn thương tim liên quan đến nhiễm trùng có thể có biểu hiện lâm sàng nghi ngờ 

biến cố tim cấp và nên được xem xét như là một chẩn đoán phân biệt. 

 Bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể có triệu chứng tương tự biến cố tim mạch, 

bao gồm đau ngực, khó thở và sốc, thậm chí cả khi không có tổn thương tim. 

8. Phân loại các thủ thuật xâm lấn cấp cứu/ khẩn cấp: 

Việc sắp xếp lại các biện pháp chăm sóc sức khoẻ cần thiết để chống lại đại dịch COVID-

19 đã đặt ra hàng loạt các vấn đề liên quan đến việc ưu tiên khi thực hiện các thủ thuật 

xâm lấn trong tim mạch. Các khu vực khác nhau ở Châu Âu và trên toàn thế giới có sự 

khác biệt đáng kể về nguồn lực chăm sóc sức khoẻ tại chỗ, mật độ bùng phát của dịch 

bệnh, thay đổi tình hình dịch bệnh theo thời gian, và do đó, việc tiếp cận các biện pháp 

chăm sóc sức khoẻ cũng khác hơn so với việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19. 

Những sự khác biệt này kéo theo một loạt các tác động đối với các biện pháp chăm sóc 

sức khoẻ ở các quốc gia và vùng lãnh thổ. Các khu vực (có thể cùng một quốc gia) có thể 

được phân loại vào 3 nhóm dựa theo mức độ liên quan đến đến dịch bệnh, với những tác 

động khác nhau đối với hệ thống chăm sóc sức khoẻ, được tóm tắt trong bảng 7: 

Bảng 7: Tác động lên hệ thống y tế trong đại dịch theo khu vực 

 Khu vực ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 

Tiệm cận 

(Marginal) 

Trung bình 

(Moderate) 

Nặng  

(Heavy) 

Tác động của hệ 

thống y tế 

Hạn chế tối thiểu 

hoặc không 

Hạn chế mạnh 

(major) 

Không có khả năng 

(Inability provide) 

 

Những hướng dẫn được đề cập trong tài liệu này chủ yếu đề cập đến kịch bản tình hình 

dịch bệnh tiến triển nặng (Heavy), hoặc một phần là trung bình (Moderate). Điều quan 

trong là các biện pháp chăm sóc sức khoẻ vẫn nên được tiếp tục thực hiện dựa theo tiêu 

chuẩn chăm sóc sức khoẻ được mô tả trong các hướng dẫn lâm sàng hiện hành, miễn là 

tình hình tiến triển của dịch bệnh cho phép thực hiện. Lý do quan trọng cho việc này là 

để giảm lưu lượng bệnh nhân phải nhập viện: 

1. Để tăng lượng giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19; 

2. Để giảm khả năng phơi nhiễm không đáng có đối với các cá nhân (bệnh nhân 

không cần sử dụng các thủ thuật khẩn cấp và thân nhân) tại bệnh viện và môi 

trường xung quanh; 

3. Giảm sự tiếp xúc của các nhân viên y tế đối với các bệnh nhân COVID-19 không 

có triệu chứng. 

Chiến lược này có thể phải trả giá bằng việc trì hoãn thời gian điều trị dành cho các thủ 

thuật can thiệp tim mạch khẩn cấp và kéo dài thời gian chờ đợi để thực hiện đối với các 

bệnh nhân can thiệp mạch vành, van tim hay các thủ thuật tim mạch khác theo chương 

trình. 

Trong bối cảnh này, việc có một chiến lược phù hợp để xác định bệnh nhân có nằm trong 

tình trạng cho phép trì hoãn thực hiện các thủ thuật hay không rất cần thiết. Việc duy trì 

các tiêu chuẩn chăm sóc sức khoẻ và đánh giá kịp thời bệnh nhân hội chứng mạch vành 

cấp bao gồm nhồi máu cơ tim cấp cần điều tri tái tưới máu, cần được quan tâm rõ ràng. 

Ở những bệnh nhân hội chứng vành mạn, các nguyên tắc đánh giá ban đầu nên dựa vào 
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phân tầng yếu tố nguy cơ, tiên lượng dựa trên triệu chứng và sự hiện diện của tình trạng 

nặng đã biết trước như hẹp LM hay đoạn gần LAD trên hình ảnh chụp mạch vành hay 

MSCT mạch vành trước đó. Tương tự, bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng, có triệu 

chứng, mất bù được sắp xếp thay van động mạch chủ qua da (TAVI) nên được ưu tiên. 

Bảng 8 tóm tắt các thủ thuật xâm lấn về tim mạch dựa trên mức độ khẩn cấp có thể thực 

hiện được tại các khu vực bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Bảng 8: Chiến lược phân loại thủ thuật xâm lấn về tim mạch trong thời gian đại 

dịch COVID-19 

 

Tình trạng 

lâm sàng 

Cấp cứu  
(không thể trì hoãn) 

Khẩn cấp  
(trong vài ngày) 

Ưu tiên thấp (thực 
(trong vòng < 3 tháng) 

Chương trình  
(trì hoãn > 3 tháng) 

Bệnh tim do 

thiếu máu 

cục bộ 

- STEMI 

- NSTE-ACS nguy 

cơ cao và rất cao 

- Shock tim 

- NSTE-ACS nguy cơ 

trung bình 

- Cơn đau thắt ngực 

không ổn định 

- PCI LM 

- PCI mạch máu duy 

nhất còn lại 

- Suy tim mất bù do 

thiếu máu cục bộ 

- Cơn đau thắt ngực 

CCS IV 

- CABG ở bệnh nhân 

NSTE-ACS không phù 

hợp để PCI 

- CAD tiến triển với 

đau thắt ngực CCS 

III hay NYHA III 

- PCI tổn thương 

không phải thủ phạm 

STEMI 

- PCI đoạn gần LAD 

- Can thiệp CTO 

- Đau thắt ngực  CCS 

II hay NYHA II 

Bệnh van tim - BAV như là bắc 

cầu nối trước 

SAVR/TAVI ở 

bệnh nhân mất bù 

có chọn lọc 

- Phẫu thuật do bóc 

tách động mạch chủ 

hay chấn thương 

tim mạch 

- Sửa/thay van do 

suy van tự nhiên 

hay cơ học cấp tính 

gây shock 

- TAVI ở bệnh nhân hẹp 

van động mạch chủ 

mất bù 

- Kẹp sửa van 2 lá qua 

catheter ở bệnh nhân 

huyết động không ổn 

định do hở van 2 lá 

không phù hợp để phẫu 

thuật 

- Phẫu thuật van 2 lá ở 

bệnh nhân huyết động 

không ổn định do hở 

van 2 lá do thiếu máu 

- Hở van 2 lá và hở van 

động mạch chủ do 

viêm nội tâm mạc 

- Khả năng thuyết tắc 

cao do viêm nội tâm 

mạc nhiễm trùng cấp 

tính 

- TAVI/SAVR ở bệnh 

nhân hẹp van động 

mạch chủ nặng 

(AVA<0.6cm2, 

chênh áp ngang van 

trung bình 

>60mmHg, có triệu 

chứng khi gắng sức 

tối thiểu) 

- TAVI/SAVR ở bệnh 

nhân hẹp van động 

mạch chủ có triệu 

chứng 

(AVA<1.0cm2, 

chênh áp ngang van 

trung bình 

<40mmHg, LVEF 

<50%) 

- Phẫu thuật van 2 lá 

hoặc kẹp sửa van 2 lá 

qua catheter ở bệnh 

nhân hở van 2 lá và 

suy tim sung huyết 

mà không thể ổn định 

bằng thuốc 

- TAVI/SAVR ở 

bệnh nhân hẹp van 

động mạch chủ 

nặng 

(AVA<1.0cm2, 

chênh áp ngang van 

trung bình 

>40mmHg) 

- TAVI/SAVR ở 

bệnh nhân hẹp van 

động mạch chủ với 

dòng chảy thấp 

nghịch thường 

(AVA<1.0 cm2, 

chênh áp ngang van 

trung bình 

<40mmHg, LVEF 

<50%) 

- Phẫu thuật van tim 

hay kẹp sửa van 2 lá 

do hở van 2 lá thứ 

phát với tình trạng 

suy tim ổn định 

Suy tim 

cấp/mạn 

- Hỗ trợ tuần hoàn 

cơ học cho bệnh 

nhân shock tim 

(<65 tuổi) 

- Ghép tim khẩn cấp 

 

- Thiết bị hỗ trợ thất 

trái 

-  
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Bệnh tim do 

loạn nhịp 

- Đặt PM ở bệnh 

nhân bloc nhĩ thất 

có triệu chứng 

hay suy nút xoang 

có triệu chứng và 

có vô tâm thu 

- Đặt ICD ở bệnh nhưng 

ngưng tim hay VT có 

ngất để dự phòng thứ 

phát 

- Cắt đốt ở bệnh nhân 

VT/VF tái diễn sau 

điều trị 

- Cắt đốt ở bệnh nhân 

AF kèm theo hội 

chứng WPW và đáp 

ứng thất nhanh 

- Thay pin những trường 

hợp máy hết pin mà 

bệnh nhân phụ thuộc 

máy 

- Lấy dây điện cực ở 

bệnh nhân viêm nội 

tâm mạch nhiễm trùng 

- Cắt đốt ở bệnh nhân 

AF kháng trị có đáp 

ứng thất nhanh 

- Cắt đốt và cấy thiết 

bị tim mạch theo 

chương trình 

Thủ thuật 

khác 

- Dẫn lưu màng tim 

do chèn ép tim 

 - Sinh thiết - Đóng LAA ở bệnh 

nhân ổn định 

- Đóng PFO 

- Đóng ASD 

- Thông tim phải 

- Đốt cồn vách liên 

thất ở bệnh cơ tim 

phì đại 

- Đánh giá xâm lấn 

bệnh cơ tim dãn nở 

AF: Atrial Fibrillation – Rung nhĩ; ASD: Atrial Septal Defects – Thông liên nhĩ; AVA: Aortic valve area 

– Diện tích mở van động mạch chủ; BAV: Balloon Aortic Valvuloplasty – Nong van động mạch chủ qua 

da; CCS: Chronic Coronary Syndromes; CTO: Chronic total occlusion – Tổn thương mạch vành tắc mạn 

tính; STEMI: ST-segment Elevation Myocardial Infarction - Nhồi máu cơ tim có đoạn ST chênh lên; 

LAA: Left Atrial Appendage – Tiểu nhĩ trái; LAD: Left Anterior Descending – Động mạch liên thất 

trước; LM: Left Main Coronary Artery – Thân chung động mạch vành trái; LVAD: Left Ventricular 

Assist Device – Thiết bị hỗ trợ thất trái; LVEF: Left ventricular Ejection Fraction – Phân xuất tống máu 

thất trái; NYHA: NewYork Heart Association – Hội tim mạch NewYork; NSTE-ACS: Non ST-segment 

Elevation Acute Coronary Syndrome – Hội chứng vành cấp đoạn ST không chênh lên; PCI: Percutaneous 

Coronary Intervention – Can thiệp mạch vành qua da; PFO: Patent Foramen Ovale – Tồn tại lỗ bầu dục; 

PM: Pacemaker – Máy tạo nhịp; SAVR: Surgical Aortic Valce Replacement – Phẩu thuật thay van động 

mạch chủ; TAVI: Transcatheter Aortic Valve Implation – Thay van động mạch chủ qua đường ống thông; 

VF: Ventricular Fibrillation – Rung thất; VT: Ventricular Tachycardial – Nhanh thất; WPW: Wolff-

Parkinson-White: Hội chứng Wolff-Parkinson-White ; EOL:end of life – máy hết pin 

 

9. Xử trí và điều trị 

9.1. Hội chứng mạch vành cấp ST không chênh lên 

Việc xử trí bệnh nhân HCMV cấp ST không chênh lên nên dựa trên phân tầng nguy cơ. 

Xét nghiệm SARS-CoV - 2 nên được thực hiện càng sớm càng tốt sau lần tiếp xúc nhân 

viên y tế đầu tiên, bất kể chiến lược điều trị thế nào, để nhân viên y tế thực hiện các biện 

pháp bảo vệ và quản lý phù hợp. Bệnh nhân nên được phân loại thành 4 nhóm nguy cơ 

(bao gồm: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp) và được xử 

lý theo quản lý theo phân tầng này (Hình 12). 

Bệnh nhân có men tim Troponin tăng nhưng không có dấu hiệu lâm sàng bất ổn (như thay 

đổi điện tâm đồ, tái phát cơn đau) có thể được điều trị bảo tồn. Hình ảnh không xâm lấn 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance#fig12
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như chụp CT giúp phân tầng nguy cơ nhanh chóng, tránh phương pháp xâm lấn cho phép 

xuất viện sớm. 

Đối với những bệnh nhân có nguy cơ cao, chiến lược điều trị nội khoa nhằm mục đích ổn 

định trong khi lập kế hoạch chiến lược điều trị xâm lấn sớm (<24 giờ). Tuy nhiên, thời 

gian của chiến lược xâm lấn có thể dài hơn 24 giờ tùy theo thời gian có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2. Nếu khả thi, những bệnh nhân này trong khi chờ kết quả xét nghiệm nên 

được bố trí ở một khu vực dành riêng tại khoa cấp cứu. Trong trường hợp xét 

nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, bệnh nhân nên được chuyển đến bệnh viện COVID-

19 được trang bị chuyên biệt để điều trị can thiệp xâm lấn. 

Bệnh nhân có nguy cơ trung bình nên được đánh giá cẩn thận khi xem xét các chẩn đoán 

thay thế như NMCT type II, viêm cơ tim hoặc tổn thương cơ tim do suy hô hấp, suy đa 

cơ quan hoặc Takotsubo. Trong bất kỳ chẩn đoán phân biệt nào có vẻ hợp lý, nên xem 

xét chọn chiến lược không xâm lấn và chụp CT mạch vành nên được ưu tiên, nếu có sẵn 

thiết bị và chuyên môn. 

Khi có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, bệnh nhân nên được chuyển đến bệnh 

viện COVID-19 được trang bị để quản lý bệnh nhân COVID-19. Nếu vào thời điểm nhu 

cầu về cơ sở hạ tầng tăng cao, giảm khả năng sẵn sàng của phòng thông tim hoặc bác sĩ 

thông tim, điều trị bảo tồn không xâm lấn có thể được xem xét, có thể cho khi xuất viện 

sớm và theo dõi lâm sàng theo kế hoạch. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12: Khuyến cáo xử trí bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên 

trong bối cảnh Covid-19 bùng phát 

Hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên trong giai đoạn dịch COVID -19 

NGUY CƠ RẤT CAO 

- Rối loạn huyết 

động/sốc tim 

- Đau ngực kháng trị 

- Rối loạn nhịp nguy 

hiểm, ngưng tim 

- Biến chứng cơ học 

- Suy tim cấp 

- ST chênh lên từng lúc 

 

 

NGUY CƠ CAO 

- - Troponin tăng (kèm 1 

trong 2 dấu hiệu) 

- - ST thay đổi động học 

- - Triệu chứng tái phát 

-  

 

NGUY CƠ TRUNG 

BÌNH 

- Troponin tăng (kèm 1 

trong các dấu hiệu) 

- ĐTĐ hoặc Suy thận 

- Suy tim, EF <40 % 

- Đau ngực sau NMcT 

hoặc trước đó có PCI, 

CABG 

NGUY CƠ THẤP 

 Không có các dấu 

hiệu được liệt kê 

 
 
 
 

Xét nghiệm SAR-CoV-2, nếu (+) chuyển viện COVID 19 

Chiến lược can thiệp 

tức thì 

 

 

- Chiến lược can thiệp 

sớm sau khi có kết quả 

xét nghiệm (<24 giờ) 

  Test không xâm nhập 

 

Test không xâm nhập 
 

 

Xét nghiệm SAR-CoV-2 
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9.2. Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) 

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 cũng không nên trì hoãn tái tưới máu cho bệnh 

nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Theo hướng dẫn hiện tại, liệu pháp tái tưới máu 

vẫn được chỉ định ở những bệnh nhân có triệu chứng thiếu máu cục bộ trong thời gian 

<12 giờ với đoạn ST chênh lên ít nhất hai chuyển đạo liền kề. Đồng thời cần đảm bảo sự 

an toàn cho nhân viên y tế. Trong trường hợp không có xét nghiệm SARS-Co-V2 trước 

đó, tất cả bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên nên được xử trí như trường hợp 

dương tính với COVID-19.  

Hướng dẫn chung nhằm cung cấp cho các tổ chức hệ thống chăm sóc sức khỏe phác họa 

cách xử trí nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên trong bối cảnh đặc biệt. Các đề xuất thực 

hiện không dựa trên bằng chứng nên có thể cần phải được điều chỉnh để thích ứng với 

các quy định của bệnh viện và cơ quan y tế địa phương theo sự thay đổi của đại dịch 

COVID-19 đang tiến triển. Các biện pháp chung đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe 

nhằm phân phối lại các bệnh viện trung tâm và mạng lưới bệnh viện vệ tinh trong cấp 

cứu tim mạch được mô tả tương ứng trong phần 7 và 8. Các nguyên tắc chính của quản 

lý nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên trong đại dịch COVID-19 là như sau: 

1. Thời gian tối đa từ lúc chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên đến lúc tái tưới 

máu là 120 phút sẽ vẫn là mục tiêu cho điều trị tái tưới máu theo các cân nhắc sau: 

1.1. Can thiệp thì đầu vẫn là lựa chọn điều trị tái tưới máu nếu khả thi trong khung 

thời gian này và được thực hiện tại các cơ sở được phê duyệt để điều trị cho bệnh 

nhân COVID-19 một cách an toàn cho nhân viên y tế và cho các bệnh nhân khác; 

1.2. Can thiệp thì đầu có thể bị trì hoãn trong đại dịch (tối đa 60 phút - theo nhiều kinh 

nghiệm) do sự chậm trễ trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ; 

1.3. Nếu thời gian đích không thể đáp ứng và không có chống chỉ định tiêu sợi huyết 

thì tiêu sợi huyết nên được sử dụng trước tiên; 

2. Do kết quả xét nghiệm SARS-CoV - 2 không có ngay lập tức ở bệnh nhân nhồi máu 

cơ tim cấp ST chênh lên nên bất kỳ bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh 

lên nào cũng cần được xem là có khả năng bị nhiễm bệnh; 

3. Tất cả bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên nên được xét nghiệm SARS-Co-

V2 càng sớm càng tốt sau lần tiếp xúc y tế đầu tiên bất kể chiến lược tái tưới máu, 

muộn nhất là khi được nhận vào khoa hồi sức sau khi PCI thì đầu. Cho đến khi kết 

quả xét nghiệm được biết, tất cả các biện pháp phòng ngừa nên được thực hiện để 

tránh khả năng nhiễm trùng cho các bệnh nhân khác và nhân viên y tế; 

4. Cân nhắc tái thông mạch hoàn toàn ngay lập tức nếu có chỉ định và phù hợp để tránh 

các thủ thuật chương trình lần sau và giảm thời gian nằm viện; 

5. Tất cả các bác sĩ tham gia điều trị lý bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên nên 

làm quen với các chỉ định, chống chỉ định và liều lượng tiêu sợi huyết và tuân thủ các 

quy trình xử lý được thiết lập. 

Xử trí cụ thể bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên được minh họa trong Hình 

13. Đề nghị thực hiện chụp thất trái trong quá trình thông tim ở tất cả bệnh nhân hội 

chứng mạch vành cấp để giảm nhu cầu siêu âm tim và rút ngắn thời gian nằm viện. 

Việc điều trị các tổn thương không phải là thủ phạm nên được quyết định theo sự ổn định 

lâm sàng của bệnh nhân cũng như đặc điểm của các tổn thương đó. Có triệu chứng dai 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance#fig13
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dẳng của thiếu máu cục bộ, tổn thương bán tắc và / hoặc các tổn thương không ổn định 

trên hình ảnh chụp mạch vành, nên cân nhắc PCI trong cùng một lần nhập viện. Điều trị 

các tổn thương khác nên được trì hoãn, lên kế hoạch nhập viện mới sau khi dịch bệnh qua 

đỉnh điểm bùng phát. 

 
 

Hình 13: Xử trí bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên trong đại dịch Covid-19 

 

Bảng 9: Khuyến cáo điều trị tiêu sợi huyết  

Khuyến cáo Nhóm Mức độ 

Khi tiêu sợi huyết là chiến lược tái tưới máu, nên bắt đầu điều trị 

này càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán STEMI, tốt nhất là trong 

môi trường trước bệnh viện 

 

I 

 

A 

Thuốc đặc hiệu trên fibrin (tenecteplase, alteplase hoặc reteplase) 

được khuyên dùng 

I B 

Một nửa liều tenecteplase nên được xem xét ở những bệnh nhân  

≥75 tuổi 

IIa B 

Điều trị đồng thời kháng tiểu cầu với tiêu sợi huyết 

Uống hoặc tiêm TM aspirin được chỉ định I B 

Clopidogrel được chỉ định thêm vào cùng aspirin I A 

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên trong đại dịch COVID-19 

Tiếp cận chăm sóc 

Mạng lưới STEMI (Xe cấp cứu) 

 

BN tự nhập viện với bệnh cảnh COVID-19 

 

Chuyển đến BV có phòng 

thông tim 24/7  

BV có phòng 

thông tim 24/7  

BV không có phòng 

thông tim 24/7 

Có thể PCI thì đầu kịp thời (có 

thể trì hoãn đến 60 phút do đại 

dịch COVID-19)? 

Chuyển để có thể PCI thì 

đầu kịp thời (có thể trì 

hoãn đến 60 phút do đại 

dịch COVID-19)? 

PCI       

thì đầu 
PCI thì đầu Tiêu sợi huyết Tiêu sợi 

huyết 

Khuyến cáo chung: 

Chỉ những BV được trang bị điều trị COVID-19 mới nên duy trì phòng thông tim 24/7 để PCI thì đầu 

Bệnh nhân STEMI nên được xử trí như COVID-19 (+) 

Chỉ dùng tiêu sợi huyết khi không có chống chỉ định 

 



Trang | 44 

Cập nhật lần cuối 10-06-2020 

 

 

Thuốc kháng tiểu cầu kép (DAPT: dưới dạng aspirin cộng với 

chất ức chế P2Y12) được chỉ định 1 năm ở những bệnh nhân trải 

qua tiêu sợi huyết và PCI tiếp theo. 

 

I 

 

C 

Điều trị đồng thời chống đông máu với tiêu sợi huyết 

Chống đông máu được khuyến cáo ở những bệnh nhân được điều 

trị bằng lytics cho đến khi tái thông mạch máu (nếu được thực 

hiện) hoặc trong thời gian nằm viện tới 8 ngày. Thuốc chống đông 

máu có thể là: 

 

I 

 

A 

- Enoxaparin TM. tiếp theo là TDD. (ưu tiên hơn UFH) I A 

- UFH iv điều chỉnh trọng lượng, bolus sau đó truyền dịch. I B 

- Ở bệnh nhân điều trị bằng streptokinase: fondaparinux TM. 

bolus rồi tiêm một liều TDD 24 h sau. 

IIa B 

Can thiệp sau tiêu sợi huyết 

Chụp mạch khẩn cấp và PCI nếu được chỉ định ở bệnh nhân suy 

tim / sốc 

I A 

Chụp mạch máu khẩn cấp và PCI nếu cần được chỉ định trong 

trường hợp thiếu máu cục bộ tái phát hoặc bằng chứng tắc lại sau 

khi tiêu sợi huyết thành công ban đầu 

 

I 

 

B 

 

Bảng 10: Liều lượng điều trị đồng thời các thuốc tiêu sợi huyết và chống huyết khối 

Thuốc Điều trị ban đầu Chống chỉ định 

cụ thể 

Liều điều trị tiêu sợi huyết 

Streptokinase 1,5 triệu đơn vị trong hơn 30-60 phút TM. Điều trị trước đó 

với streptokinase 

hoặc anistreplase 

Alteplase (tPA) -15 mg iv. Bolus 

-0,75 mg/kg TM hơn 30 phút (tối đa 50 mg) 

-sau đó 0,5 mg/kg TM hơn 60 phút (tối đa 35 mg) 

 

Reteplase (rPA) 10 đơn vị + 10 đơn vị TM bolus cách nhau 30 phút  

Tenecteplase 

(TNK-tPA) 

Một liều TM bolus: 

-30 mg (6000 IU), <60 kg 

-35 mg (7000 IU), 60 -70 kg 

-40 mg (8000 IU), 70-80 kg 

-45 mg (9000 IU), 80-90 kg 

-50 mg (10000 IU), > 90 kg 

Nên giảm xuống còn một nửa liều ở bệnh nhân ≥75 

tuổi. 

 

Liều điều trị đồng thời thuốc kháng tiểu cầu 
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Aspirin Liều khởi đầu 150-300 mg uống (hoặc 75-250 mg 

tiêm TM nếu không thể uống), sau đó dùng liều duy 

trì 75-100 mg /ngày. 

 

Clopidogrel Liều nạp 300 mg uống, sau đó là liều duy trì 75 

mg/ngày. 

Ở những bệnh nhân ≥ 75 tuổi: liều nạp 75 mg, sau đó 

là liều duy trì 75 mg / ngày. 

 

Liều điều trị đồng thời chống đông máu 

Enoxaparin  Ở những bệnh nhân <75 tuổi: 

30 mg TM bolus, sau 15 phút liều 1 mg / kg TDD 

mỗi 12 giờ cho đến khi được tái thông hoặc đến khi 

xuất viện, tối đa 8 ngày, 2 liều TDD đầu tiên không 

được vượt quá 100 mg mỗi lần tiêm. 

 Ở những bệnh nhân ≥75 tuổi: 

Không tiêm TM bolus; bắt đầu với TDD liều 0,75 

mg/kg với tối đa 75 mg mỗi lần tiêm trong 2 liều 

TDD đầu tiên  

 Ở những bệnh nhân có eGFR <30 mL/phút/ 1,73 

m, bất kể tuổi tác, liều TDD được tiêm mỗi 24 giờ 

một lần. 

 

UFH 60IU/kg TM bolus với tối đa 4000 IU sau đó TTM 

12 IU / kg với tối đa 1000 IU / giờ trong 24-48 giờ. 

Mục tiêu aPTT: 50-70 giây hoặc 1,5 đến 2,0 lần so 

với chứng, sẽ được theo dõi vào 3, 6, 12 và 24 giờ. 

 

Fondaparinux (chỉ 

với streptokinase) 

2,5 mg TM bolus sau đó TDD liều 2,5 mg mỗi ngày 

một lần đến 8 ngày hoặc đến khi xuất viện. 

 

aPTT = activated partial thromboplastin time; eGFR = estimated glomerular filtration rate; IU 

= international units; rPA = recombinant plasminogen activator; tPA = tissue plasminogen 

activator; UFH = unfractionated heparin. 

 

9.3 Sốc tim  

Các điểm chính 

 Chăm sóc bệnh nhân sốc tim và ngưng tim ngoài viện phụ thuộc thời gian và cần 

mạng lưới chuyên sâu cùng các chuyên gia nhiều lãnh vực. 

 Huy động nguồn lực để cung cấp đội ngũ chuẩn hoá, sẵn sàng và khả thi cho hổ 

trợ tuần hoàn cơ học (MCS= mechanical Circulatory support). 

 Chụp ĐMV xâm lấn vẫn là điều trị chủ đạo. Tuy nhiên cần xem xét giảm thiểu 

khả năng lây nhiễm lan rộng trong bệnh viện khi nhận định bệnh nhân. 

 Ở bệnh nhân đồng mắc Covid 19, việc tiến đến MSC cần cân nhắc dựa trên tình 

trạng tăng đông khi nhiễm Covid 19 và nhu cầu điều trị đặc biệt (tư thế nằm sấp) 

khi có tổn thương phổi cấp. 

 Trong trường hợp cần MCS, ECMO ưu tiên được dùng như là biện pháp MCS tạm 

thời dựa trên khả năng cung cấp oxy của nó. 
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 Trong trường hợp suy thận cấp, điều trị thay thế thận liên tục nên được dùng giới 

hạn  tuỳ theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập. 

 Thang điểm SOFA và thang can thiệp điều trị (therapeutic intervention scoring 

system= TISS) cần đánh giá hàng ngày ở các bệnh nhân nặng, để giúp quyết định 

điều trị. 

 An toàn cho nhân viên y tế là ưu tiên quan trọng để tránh nhiễm trùng cho nhân 

viên. 

Sốc tim và ngưng tim ngoài viện là bệnh lý phụ thuộc thời gian cần có nguồn lực thích 

hợp và đội ngũ được huấn luyện tối ưu, mạng lưới tận lực để có kết quả tối ưu. Nhìn 

chung cần tuân theo các hướng dẫn hiện tại và bằng chứng hiện tại. Tuy vậy, cần xét đến 

hệ thống chăm sóc tích cực đã quá tải vì đại dịch Covid 19, sẽ không thể chăm sóc cho 

tất cả bệnh nhân nhập ICU do hạn chế về nguồn lực. Điều này đưa đến các tình huống 

khó khăn dựa trên 4 nguyên lý y đức đã được công nhận rộng rãi (tính lợi ích, không ác 

tâm, tôn trọng sự tự do và bình đẳng) là cốt lõi trong tình trạng khan hiếm nguồn lực. Nếu 

nguồn lực hiện tại không đủ để tạo điều kiện cho tất cả bệnh nhân được nhận điều trị đầy 

đủ, thì nhiều nhóm sẽ được xem xét và khuyến cáo các nguyên lý cơ bản được áp dụng 

phù hợp với các quy tắc ưu tiên sau: 

1. Bình đẳng: nguồn lực sẵn có được phân chia không phân biệt (không phán quyết 

dựa trên tuổi, giới tính, cư ngụ, quốc tịch, tín ngưỡng, tình trạng xã hội hay bảo 

hiểm, bệnh tật mạn tính). Sử dụng thủ thuật cần bình đẳng, theo mục tiêu điều trị, 

minh bạch, cần tránh các quyết định trái ngược. 

2. Giữ lại càng nhiều mạng sống càng tốt, trong tình trạng khan hiếm nguồn lực, tất 

cả các biện pháp đều nhằm mục đích giảm thiểu tử vong. 

3. Bảo vệ nhân viên y tế có liên quan, vì vậy quy trình sàng lọc là cần thiết để tối đa 

lợi ích điều trị và giảm nhân viên y tế liên quan, giúp quyết định nhanh ai cần điều 

trị và ai cần cách ly. 

Các biện pháp sàng lọc, dựa vào bằng chứng hiện tại hoặc các quy trình sàng lọc đã được 

thiết lập từ trước được phát triển nhờ các nhóm đương nhiệm trong các đại dịch cúm được 

tóm lược trong bảng 11 và 12. các khuyến cáo đặc biệt dành cho các bệnh nhân có hay 

không có nhiễm trùng kèm theo ở hình 14. hai bối cảnh sẽ được xem xét: 

1. Bệnh nhân không nhiễm trùng 

2. Bệnh nhân có thể nhiễm/hoặc dương tính Covid 19 

Tình trạng nhiễm trùng cần nghi ngờ tuỳ theo các tiêu chuẩn dịch tể học và lâm sàng 

được xác định gần đây. 

Bảng 11: Chi tiết tiêu chuẩn nhận vào và loại trừ để sàng lọc trong ICU lúc nhập viện 

(cải biên từ Christian và CS) 

Tiêu chuẩn nhận vào 

Cần hỗ trợ thông khí xâm nhập. 

Cần hỗ trợ huyết động bằng thuốc vận mạch (Noradrenalin > 0,1μg /kg/ph) hoặc hổ 

trợ cơ học. 

Cần điều trị thay thế thận 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Bệnh nhân chọn chăm sóc cuối đời 



Trang | 47 

Cập nhật lần cuối 10-06-2020 

 

 

Ngưng tim không ai biết, ngưng tim có người biết nhưng không đáp ứng sốc điện 

hoặc ngưng tim tái phát. 

Bệnh ác tính di căn. 

Bệnh thoái hoá thần kinh giai đoạn cuối. 

Tình trạng hoặc biến cố thần kinh nặng và không hồi phục. 

    Tình trạng mạn tính: 

       - Bệnh nhân suy tim NYHA IV không thể ghép tim hay thiết bị hổ trợ thất trái 

(LVAD) 

       - COPD nhóm D theo GOLD 

       - Bệnh xơ nang hoặc xơ phổi với PaO2 nền < 55 mmHg.  

       - Xơ gan, điểm Child-Pugh >7 

       - Suy thận giai đoạn cuối đang lọc thận với triệu chứng kéo dài không đáp ứng 

điều trị nội. 

Sa sút trí tuệ nặng 

Thời gian sống ước đoán < 12 tháng 

Tiêu chuẩn loại trừ bổ sung cần kiểm tra khi ICU hết giường 

Chấn thương quá nặng 

Tổn thương não quá nặng sau đột quỵ 

Sa sút trí tuệ trung bình 

Thời gian sống ước đoán < 24 tháng 

Tình trạng mạn tính 

       - Điều trị oxy tại nhà. 

       - Xơ gan với báng bụng kháng trị hoặc bệnh não > giai đoạn 1 

Tuổi > 80 

Tuổi > 70 và ít nhất một tiêu chuẩn 

       - Xơ gan 

       - Bệnh thận mạn gia đoạn III theo KDIGO 

       - Suy tim NYHA > II 

Bệnh nhân > 60 tuổi với suy tim NYHA III không có bệnh tim cấp có thể điều trị 

và/hoặc EF < 30% cho dù còn có thể ghép tim hay LVAD. 

 

* Nếu không có tiêu chuẩn nào trên đây, cần xem xét rút hổ trợ ICU của bệnh nhân 

đến sớm hơn để cứu người có tiên lượng tốt hơn 

 

Bảng 12: tiêu chuẩn ít hoặc không có lợi với điều trị ICU (có ít nhất 1 tiêu chuẩn) 

 
Xuất hiện suy mới 2 cơ quan mà không có lúc nhập viện. 

Không cải thiện tình trạng hô hấp hoặc huyết động. 

Suy đa cơ quan tiến triển xác định bằng tăng điểm SOFA (25% so với ban đầu sau tối thiểu 

10 ngày điều trị) kết hợp điểm tích luỹ TISS ≥ 500. 
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Hình 14: Chăm sóc bệnh nhân sốc tim/ngừng tim ngoại viện trong đại dịch Covid 19 

 

9.4. Hội chứng mạch vành mạn 

Nhân viên y tế điều trị cho các BN hội chứng mạch vành mạn trong vùng bị ảnh hưởng 

nặng bởi đại dịch COVID-19 cần lưu ý các vấn đề quan trọng sau: 

 Bệnh nhân có hội chứng vành mạn thường có nguy cơ bị biến cố tim mạch thấp 

nên có thể trì hoãn chẩn đoán và/hoặc thủ thuật can thiệp trong phần lớn các trường 

hợp; 

 Nên điều trị nội khoa tối ưu và/hoặc tích cực phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng; 

 Cho phép theo dõi từ xa trên nhóm bệnh nhân nguy cơ cao chọn lọc, để tái đánh 

giá và phát hiện các biến đổi lâm sàng cần nhập viện. 

9.4.1. Xem xét thực hành điều trị nội khoa: 

Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) được nhận thấy là yếu tố nguy cơ của biểu 

hiện lâm sàng nhiễm SARS-CoV-2 nặng [126]. Vai trò của dùng aspirin lâu dài vẫn còn 

chưa rõ. Tuy nhiên với liều thấp dùng trong hội chứng mạch vành mạn, aspirin có hiệu 

quả chống viêm rất yếu .Vì thế bệnh nhân hội chứng vành mạn không cần ngưng aspirin 

dự phòng thứ phát .  

Liệu pháp Statin cho thấy mối tương quan thay đổi với kết cục có lợi ở các bệnh nhân 

nhiễm cúm hoặc phế cầu [127, 128]. Tuy nhiên, trên các bệnh nhân COVID-19 thỉnh 

thoảng ghi nhân sự xuất hiện của tăng men gan hoặc tiêu cơ vân nặng [129]. Trong những 

trường hợp này cần tạm ngưng statin. 

Đối với các bệnh nhân hội chứng vành mạn được điều trị thuốc hạ áp, xin xem phần 9.7. 
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9.4.2. Các phương pháp chẩn đoán không xâm lấn: 

Các phương pháp chẩn đoán không xâm lấn trên bệnh nhân hội chứng vành mạn được 

điều chỉnh theo các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau.130 Ở vùng có tỷ lệ nhiễm SARS-

CoV-2 cao, việc thực hiện các nghiệm pháp không xâm lấn để đánh giá hội chứng vành 

mạn không triệu chứng nên được trì hoãn để các bệnh nhân không phải tiếp xúc với nguy 

cơ lây nhiễm không cần thiết hoặc gây nên quá tải cho hệ thống chăm sóc y tế. 

Đối với các bệnh nhân nghi ngờ bệnh mạch vành có triệu chứng và khả năng dự đoán 5-

15%, các phương pháp chẩn đoán hình ảnh chức năng để phát hiện TMCBCT hoặc chụp 

CT mạch vành có cản quang được khuyến cáo là các phương pháp đầu tiên để chẩn đoán 

bệnh mạch vành. Ở các vùng đại dịch Covid-19 với hệ thống y tế bị quá tải nghiêm trọng, 

việc tầm soát bệnh mạch vành thậm chí kể cả có triệu chứng cũng nên được trì hoãn trên 

đại đa số bệnh nhân. Dù vậy, nếu thực sự cần thiết, phụ thuộc vào trang thiết bị có sẵn và 

kinh nghiệm, phương pháp chụp CT có cản quang là lựa chọn ưu thế (phần 7.4). 

Tuy nhiên, cần quan tâm đến tình trạng quá tải của phòng CT bởi nhu cầu chụp CT phổi 

trên các BN COVID-19 tăng cao. Hơn nữa tính khả thi/ độ chính xác của chụp CT mạch 

vành cản quang có thể bị giảm đi trên BN COVID-19 do thường có nhịp tim nhanh và 

suy thận nặng. Trong trường hợp, CT mạch vành cản quang không thích hợp (như không 

thể kiểm soát nhịp tim,…) hoặc không sẵn có, thì nên trì hoãn thực hiện các nghiệm pháp 

chẩn đoán không xâm lấn. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thay thế không được 

khuyến khích trong giai đoạn bùng nổ đại dịch cấp trừ khi nghi ngờ TMCBCT nặng, 

nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc của bệnh nhân với hệ thống y tế (SPECT/PET) hoặc phòng 

ngừa sự tiếp xúc gần giữa BN và nhân viên y tế (siêu âm tim gắng sức).  

Đối với các bệnh nhân hội chứng vành mạn đã xác định, nên tiến hành theo dõi lâm sàng 

qua hệ thống chăm sóc sức khoẻ từ xa (thiết kế một đường dây điện thoại chuyên biệt cho 

các BN). Theo đó, các bác sĩ điều trị có thể hướng dẫn hầu hết bệnh nhân tiếp tục hay 

thay đổi điều trị nội khoa. Khi thăm hỏi bệnh sử lâm sàng, các BS cần khảo sát các triệu 

chứng không ổn định mới khởi phát hoặc tái diễn, từ đó quyết định nhu cầu nhập viện và 

các phương pháp chẩn đoán. 

9.4.3. Các phương pháp chẩn đoán xâm lấn và tái tưới máu: 

Các BN có triệu chứng với nguy cơ cao bệnh mạch vành thông thường được chỉ định 

chụp ĐMV xâm lấn mà không cần các nghiệm pháp chẩn đoán không xâm lấn trước 

đó.130 Tuy nhiên, thậm chí trên các BN này, điều trị nội khoa nên được cố gắng áp dụng 

đầu tiên, chỉ chụp ĐMV kèm tái tưới máu tạm thời trong các trường hợp lâm sàng không 

ổn định, đặc biệt là ở các vùng nơi hệ thông y tế đang bị quá tải bởi đại dịch COVID-

19.131 Tái tưới máu (bằng  can thiệp ĐMV qua da hoặc phẫu thuật bắc cầu), có thể trì 

hoãn trên phần lớn BN hội chứng vành mạn. Tuy nhiên, ở các bệnh viện có khoa Hồi sức 

tích cực thiết kế chuyên biệt cho COVID hoặc bị quá tải bởi một lượng lớn BN COVID-

19, việc trì hoãn phẫu thuật bắc cầu còn rõ rệt hơn. Ưu tiên để dành giường hồi sức cho 

các BN COVID-19 cần chăm sóc tích cực. Vì vậy, hệ thống y tế có thể sử dụng các BV 

không nhiễm COVID-19 làm nơi để thực hiện các thủ thuật hoặc phẫu thuật không thể 

trì hoãn trên các BN hội chứng vành mạn chọn lọc. Các BN này cần được loại trừ 

nhiễm SARS-CoV-2 bằng quết mũi họng/ dịch hút khí quản và/hoặc chụp CT trước khi 

nhập viện.  Nói cách khác, trên các BN chọn lọc, tái tưới máu phối hợp phẫu thuật bắc 

cầu/ can thiệp ĐMV qua da, thậm chí can thiệp động mạch vành qua da triệt để có thể 
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được xem xét bởi Đội Tim dựa trên bệnh cảnh lâm sàng của BN và tình hình địa phương 

(xem Bảng 13). 

Bảng 13. Điều trị Hội chứng vành mạn trong giai đoạn đại dịch COVID -19 

 Khuyến cáo tiếp tục điều trị nội khoa trên các BN hội chứng vành mạn trong giai đoạn đại 

dịch COVID -19 

 Khuyến cáo theo dõi các BN hội chứng vành mạn qua hệ thống chăm sóc sức khoẻ từ xa 

trong giai đoạn đại dịch COVID -19 

 Phải trì hoãn tái tưới máu các BN hội chứng vành mạn có nguy cơ trung bình-thấp 

 Xem xét trì hoãn thực hiện các phương pháp chẩn đoán không xâm lấn trên BN hội chứng 

vành mạn trong giai đoạn đại dịch COVID -19 

 Chụp CT mạch vành có cản quang là phương pháp chẩn đoán chức năng không xâm lấn ưu 

thế trong giai đoạn đại dịch COVID -19 

 Xem xét tầm soát nhiễm SARS-CoV-2 bằng quết mũi họng và chụp CT trước phẫu thuật tim 

 Có thể xem xét tái tưới máu các BN hội chứng vành mạn nguy cơ cao* trong giai đoạn đại 

dịch COVID -19 

 Có thể xem xét chọn lựa can thiệp động mạch vành qua da thay vì phẫu thuật bắc cầu mạch 

vành ở các BN chọn lọc trong giai đoạn đại dịch COVID -19** 

 Có thể xem xét chọn một bệnh viện không nhiễm COVID -19 làm nơi tập trung thực hiện 

các phẫu thuật tim 

 Nên trì hoãn điều trị xâm lấn hội chứng vành mạn bất cứ khi nào có thể trên các BN SARS-

CoV-2 (+) cho đến khi hồi phục.  

*Các bệnh nhân có triệu chứng nguy cơ cao và/hoặc giải phẫu mạch vành và/hoặc vùng 

TMCBCT rộng theo đánh giá của Đội Tim 

**Để rút ngắn thời gian nằm viện và để dành giường hồi sức tích cực cho các BN COVID-19 

9.5 Suy tim  

Bệnh nhân có bệnh tim mạch có nguy cơ có biểu hiện lâm sàng nặng hơn và nhiều biến 

chứng hơn khi mắc COVID-19. Trong một phân tích gộp bao gồm 6 nghiên cứu (n= 

1572), tăng huyết áp và bệnh lý mạch máu não/tim xuất hiện trong lần lượt 17,1% và 

16,4% bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 và đưa đến tăng nguy cơ làm bệnh COVID-19 

trở nên nguy kịch gấp 2 và 3 lần. 

9.5.1 Suy tim cấp: 

Điểm chính: 

 Suy tim cấp có thể là biến chứng trong bệnh cảnh COVID-19, đặc biệt là những 

trường hợp nguy kịch. 

 Cơ chế chính của suy tim cấp trong Covid 19 có thể là thiếu máu cục bộ cơ tim 

cấp, nhồi máu hoặc viêm (viêm cơ tim), ARDS, suy thận cấp và quá tải thể tích, 

bệnh cơ tim do stress, bệnh cơ tim do loạn nhịp. 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance#tbl13
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 Viêm phổi do COVID-19 có thể làm xấu đi tình trạng huyết động do làm giảm 

oxy máu, mất nước, giảm tưới máu. 

 Biểu hiện lâm sàng, bệnh tim mạch từ trước, các dấu hiệu hình ảnh ngực gợi ý  suy 

tim (bóng tim to/tràn dịch màng phổi 2 bên) là rất quan trọng. 

 Tăng có ý nghĩa BNP/NT-ProBNP cũng gợi ý suy tim cấp. Sử dụng khôn ngoan 

đúng chỉ định siêu âm tim tại giường cần xem xét, chú ý tránh lây nhiễm giữa bệnh 

nhân và người thực hiện/phương tiện. 

 Phác đồ điều trị suy tim cấp được áp dụng tương tự ở người bệnh có hay không 

Covid 19. Các số liệu về suy tim ở bệnh Covid 19 rất đáng sợ. Trong 1 báo cáo, 

23% tất cả bệnh nhân nhập viện Covid 19 có suy tim, trong đó tỷ lệ suy tim cao 

hơn ở những ca tử vong so với những ca sống sót (52% và 12%, p< 0,0001). 

Trong 21 ca nhập ICU vì COVID-19 nguy kịch, 7 (33,3%) ca xuất hiện bệnh cơ tim dãn 

nỡ với đặc điểm chức năng tâm thu thất trái giảm toàn bộ, lâm sàng sốc tim, tăng nồng 

độ CK và Troponin I, giảm oxy máu, mà không có tiền sử rối loạn chức năng tâm thu thất 

trái. Một phân tích tìm nguyên nhân của các ca tử vong vì COVID-19 (150 nhập viện/68 

tử vong) phát hiện tổn thương cơ tim/suy tim và kết hợp suy hô hấp/ thương cơ tim/suy 

tim là nguyên nhân lần lượt của 7% và 33% các ca tử vong. 

Có vài cơ chế, có thể cùng lúc trong bệnh COVID-19, gây suy tim cấp: 

1. Tổn thương cơ tim cấp (định nghĩa là hs-cTn I huyết thanh tăng > bách phân vị 

99th của giới hạn trên, hoặc có bất thường mới xuất hiện trên ECG/siêu âm tim) 

xảy ra trong 8% bệnh nhân COVID-19. Có thể do thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ 

tim hay viêm. ở bệnh nhân nhiễm trùng nặng, bằng chứng tổn thương cơ tim xảy 

ra trong 22,2% đến 31%. Một tổng kết gộp của 4 nghiên cứu (n=341) chứng tỏ 

bệnh nhân nhiễm trùng nặng có tăng hs-cTn I có ý nghĩa lúc nhập viện (trung bình 

25,6 ng/L) so với bệnh không nhiễm trùng nặng. Hơn nữa, ở bệnh tử vong thì mức 

troponin luôn ở mức cao trong suốt giai đoạn bệnh và tăng thêm ở giai đoạn nguy 

kịch. Bệnh sử suy tim cũng được ghi nhận thường xuyên hơn ở bệnh nhân có tổn 

thương cơ tim cấp so với nhóm không tổn thương (14,6% so 1,5%). Tổn thương 

cơ tim cấp cũng thường kết hợp với tăng NT-proBNP có ý nghĩa (trung bình 1689 

pg/mL). 

2. ARDS, giảm oxy máu, tổn thương thận cấp, quá tải thể tích, bệnh cơ tim do stress 

và cơn bão cytokine, các đặc điểm của nhiễm trùng nặng và suy đa cơ quan, có thể 

góp phần vào suy tim cấp hoặc đợt mất bù cấp của suy tim mạn. 

3. Loạn nhịp tái phát hoặc kéo dài đưa đến suy chức năng tim. Loạn nhịp được mô 

tả trong 16,7% bệnh nhân nhập viện vì Covid 19 và 44,4% ở bệnh nhân phải vào 

ICU. 
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9.5.2 Viêm cơ tim 

Những điểm chính 

 Các kinh nghiệm còn hạn chế chỉ ra rằng SARS-COVI-2 có thể làm viêm cơ tim 

bùng phát. 

 Viêm cơ tim cần được nghi ngờ ở COVID-19 khi bệnh nhân có đau ngực khởi 

phát cấp, thay đổi ST-T, loạn nhịp tim và huyết động không ổn định. Thêm vào 

đó, thất trái dãn, giảm co bóp toàn bộ/hoặc nhiều vùng thất trái kết hợp tăng có ý 

nghĩa Troponin và BNP/NT-ProBNP, và không kèm tổn thương ý nghĩa ĐMV. 

 Nghi viêm cơ tim được đặt ra ở bệnh nhân COVID-19 khi có suy tim cấp/sốc tim 

mà không có tiền sử bệnh tim mạch trước đó. 

 Chụp CT ĐMV nên là cách tiếp cận ưu tiên để loại trừ bệnh ĐMV phối hợp. 

 MRI tim (nếu có) nên dùng để đánh giá chẩn đoán sâu thêm. 

 Sinh thiết nội mạc cơ tim không nên dùng khi bệnh nhân COVID-19 nghi viêm cơ 

tim. 

 Không có khuyến cáo rõ ràng nào về điều trị viêm cơ tim kết hợp SARS-COV-2. 

Tần suất mới mắc, cơ chế nền, yếu tố nguy cơ của viêm cơ tim kết hợp SARS-COV-2 

hiện tại còn chưa rõ. Gần đây, lượng virus cao được tìm thấy ở 4 bệnh nhân sau đó bị 

viêm cơ tim bùng phát. Một trường hợp được công bố là bệnh nhân nam 38 tuổi nhập 

viện vì đau ngực và tụt huyết áp, viêm phổi 2 bên, tràn dịch màng phổi và ST chênh lên, 

nhưng có CT mạch vành bình thường. Siêu âm có dãn và giảm rõ chức năng tâm thu thất 

trái, tràn dịch quanh tim dày 2mm. Troponin I và BNP tăng đáng kể. Bệnh nhân hồi phục 

sau khi điều trị kháng viêm bằng liều cao glucocorticoids tiêm mạch và immunoglobulin 

cùng các biện pháp trị liệu khác. 

9.5.3 Suy tim mạn 

Những điểm chính 

 Nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn ở người suy tim mạn có thể do tuổi cao và các 

bệnh lý phối hợp. 

 Ở bệnh nhân suy tim nghi mắc COVID-19, đánh giá lâm sàng thường quy, đo 

nhiệt độ bằng thiế bị không tiếp xúc, ECG (loạn nhịp, thiếu máu cục bộ cơ tim, 

viêm cơ tim), XQ tim phổi (bóng tim to, viêm phổi COVID-19), xét nghiệm (tăng 

VS, CRP, fibrinogen, giảm lympho máu) có thể cung cấp dấu chứng giúp chẩn 

đoán. 

 Siêu âm qua thành ngực, CT ngực có thể dùng để đánh giá thêm nữa. Cần chú ý 

tránh gây lây nhiễm cho nhân viên y tế và trang thiết bị. 

 Bệnh nhân suy tim mạn cần tuân thủ các hướng dẫn bảo vệ tránh bị nhiễm 

 Bệnh nhân suy tim mạn ổn cần hạn chế tái khám ở bệnh viện. 

 Điều trị thuốc theo hướng dẫn (bao gồm ức chế beta, ức chế men chuyển, ức chế 

thụ thể, Sacubitril/Valsartan, thuốc kháng aldosterone) nên được tiếp tục bất kể có 

nhiễm COVID-19 hay không. 
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 Chăm sóc y tế từ xa nên được xem xét bất kể khi nào có thể, để cho lời khuyên và 

theo dõi bệnh nhân suy tim ổn. 

9.5.3.1 Phòng ngừa nhiễm SARS-CoV-2 

Khi dịch COVID-19 bùng phát, bệnh nhân suy tim mạn được khuyên tuân thủ các biện 

pháp phòng lây nhiễm (tự cách ly, cách ly xã hội, thường xuyên rửa tay, dùng sát khuẩn 

tay và đeo khẩu trang ở nơi công cộng). Bệnh nhân suy tim ngoại trú hạn chế đến thăm 

khám ở bệnh viện. 

9.5.3.2 Các gợi ý chẩn đoán 

Khám lâm sàng thường quy, ECG (loạn nhịp, thiếu máu cục bộ cơ tim, viêm cơ tim), XQ 

tim phổi (bóng tim to, viêm phổi COVID-19) có thể giúp chẩn đoán. Do độ nhạy tương 

đối thấp của XQ trong chẩn đoán viêm phổi do Covid 19, bệnh nhân có nghi ngờ cao 

(nhịp nhanh, giảm oxy máu) mà XQ không rõ cần chuyển chụp CT ngực. Kết quả xét 

nghiệm như tăng VS, CRP, fibrinogen, giảm lympho máu gợi ý viêm phổi do Covid 19. 

Siêu âm tim thành ngực rất quan trọng, không chỉ đánh giá suy chức năng thất trái có từ 

trước mà còn giúp đánh giá bệnh nhân nghi nhiễm SARS-COV-2 kết hợp viêm cơ tim. 

Trong mọi thủ thuật cần đề phòng virus lây sang nhân viên y tế. 

9.5.3.3 Điều trị suy tim mạn 

SARS-COV-2 sử dụng men ACE2 để xâm nhập vào tế bào và một số dữ liệu chứng tỏ 

Ức chế men chuyển và ức chế thụ thể có khả năng điều hoà ngược ACE2, vì vậy theo giả 

thuyết sẽ làm tăng nhậy với nhiễm trùng. Gần đây, một báo cáo hàng loạt ca 12 trường 

hợp nhiễm SARS-COV-2 có ARDS chứng tỏ nồng độ Angiotensin II trong huyết thanh 

tăng cao và tuyến tính với tải lượng virus cũng như tổn thương phổi. Điều này gợi ý điều 

trị với thuốc ƯC thụ thể có thể giúp ngăn chặn tổn thương phổi do Ang II. Để rõ hơn, cần 

nhiều nghiên cứu hơn nữa giải quyết các tranh cãi xung quanh vai trò của ƯC men 

chuyển/thụ thể trong bệnh COVID 19. 

Hiện tại, không có bằng chứng lâm sàng nào là có liên kết giữa điều trị ức chế men 

chuyển/thụ thể làm dễ nhiễm trùng, ngưng dùng các thuốc này có thể làm tăng nguy cơ 

suy tim nặng hơn. Các dữ liệu hiện tại không khuyến khích ngưng thuốc ƯCMC/ƯCTT, 

vì vậy có thể khuyến cáo bệnh nhân suy tim tiếp tục điều trị theo hướng dẫn (bao gồm ức 

chế beta, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, Sacubitril/Valsartan, thuốc kháng 

aldosterone) bất kể có Covid 19 hay không. 

Bệnh nhân COVID 19 có thể có hạ huyết áp do mất nước và suy tuần hoàn, vì vậy việc 

điều chỉnh liều thuốc cần xem xét. 

9.5.3.4 Chăm sóc y tế từ xa và phát thuốc tại nhà 

Sử dụng rộng rãi chăm sóc y tế từ xa giúp giảm thiểu nguy cơ lây truyền SARS-COV-2 

ở cả bệnh nhân suy tim và nhân viên y tế. Khi có thể, phương thức này nên sử dụng để 

đưa ra lời khuyên và theo dõi bệnh nhân suy tim ổn định và để giữ lực lượng y tế dành 

cho các tình huống cấp cứu. Nhân viên y tế được khuyến khích tiếp xúc qua điện thoại 

với bệnh nhân suy tim mạn ngoại viện để xác minh nhu cần cần đến bệnh viện và nâng 
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đỡ tinh thần. Nếu khả thi, nên chuyển các loại thuốc điều trị suy tim tiêu chuẩn qua bưu 

phẩm đến bệnh nhân. 

9.5.4 Thiết bị hổ trợ thất trái và ghép tim 

Các điểm chính 

 Bệnh nhân mang thiết bị hổ trợ thất trái (Left Ventricular Assist Device: LVAD) 

dễ nhiễm bệnh hơn, vì vậy cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. 

 Bệnh nhân được ghép tim có nguy cơ cao hơn mắc COVID-19 nặng và thải virus 

ra ngoài lâu hơn, vì vậy cần tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. 

 Dữ liệu còn hạn chế về biểu hiện lâm sàng và tiên lượng bệnh Covid 19 và bệnh 

nhân được ghép tim. Tuy nhiên các hậu quả lâm sàng thay đổi ở các bệnh nhân 

được ghép tạng đặc trong các đợt bùng phát dịch do coronavirus trước đây (SARS, 

MERS) gợi ý nhập viện, theo dõi sát, điều trị thích hợp bệnh COVID-19 ở bệnh 

nhân ghép tim được khuyến cáo. 

Do bản chất của thiết bị, bệnh nhân mang LVAD có tình trạng tăng nhạy với nhiễm trùng, 

vì vậy mỗi biện pháp phòng ngừa đều được áp dụng để tránh lây nhiễm virus. Theo dõi 

và sử dụng kháng đông cẩn thận được khuyến cáo là do cả Covid 19 và thuốc kháng virus 

đều ảnh hưởng đến liều thuốc kháng đông. Nếu khả thi về mặt kỹ thuật nên đánh giá chức 

năng LVAD qua điện thoại. Các khuyến cáo chung cho tất cả bệnh nhân LVAD cần được 

áp dụng, bất kể có Covid 19 hay không. 

Bản chất dễ nhiễm trùng và bệnh cảnh lâm sàng COVID-19 ở bệnh nhân ghép tim chưa 

được rõ. Gần đây, 2 ca (một nhẹ, một nặng hơn) bệnh nhân ghép tim bị Covid 19 được 

mô tả ở Trung Quốc. Quan trọng là các triệu chứng biểu hiện tương tự như ở người có 

khả năng miễn dịch bình thường, bao gồm sốt, tăng các chỉ số viêm (CRP), giảm lympho 

máu, CT ngực có thâm nhiễm dạng kính mờ cả 2 phế trường. Điều trị bệnh nhân nặng 

hơn bao gồm ngưng tạm thời các thuốc ức chế miễn dịch, dùng liều cao corticosteroids, 

immunoglobulin, thuốc fluroquinolone cùng các biện pháp điều trị khác. Cả 2 bệnh nhân 

đều phục hồi và không bị thải ghép. 

Một báo cáo khác gồm 87 bệnh nhân ghép tim ở Trung Quốc, mức tuân thủ cao các biện 

pháp phòng lây nhiễm làm giảm khả năng nhiễm và biểu hiện bệnh (4 ca có biểu hiện 

nhiễm trùng đường hô hấp, 3 ca âm tính SARS-COV-2, 1 ca không được làm test). Quan 

trọng là tất cả bệnh nhân đều hồi phục hoàn toàn sau điều trị. 

9.6. Bệnh hở van tim 

Những điểm chính 

 Bệnh nhân bị bệnh van tim (BVT) (đặc biệt những người có kèn suy thất trái hoặc 

thất phải, hoặc tăng áp động mạch phổi) có thể có nguy cơ đặc biệt trong đại dịch 

COVID-19; 

 Phân bổ nguồn lực phối hợp ở cấp bệnh viện và khu vực là điều cần thiết để duy 

trì năng lực Hồi sức cấp cứu (HSCC); 

 Chức năng duy trì của “Đội Tim” (Heart Teams) là tối quan trọng (ngay cả khi các 

cuộc họp trực tiếp không thực hiện được). 
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Mặc dù BVT không có mối quan hệ rõ ràng với việc tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trong 

loạt ca bệnh COVID-19 sớm, nhưng có tới 40% bệnh nhân nhập viện HSCC có suy tim 

trước đó70. Bệnh van tim trước đó chủ yếu ảnh hưởng đến người già và các triệu chứng 

tiến triển bệnh (chủ yếu là khó thở) có thể giống những người bị nhiễm trùng phổi hoặc 

xâm nhập. Ngoài ra, BVT có thể làm nặng thêm quá trình nhiễm COVID-19 và làm phức 

tạp việc quản lý huyết động của phản ứng viêm toàn thân (cơn bão cytokine), 142 ARDS 

và bất kỳ nhiễm trùng huyết do vi khuẩn nào (quan sát ở 1/3 bệnh nhân HSCC) 46. 

Các phẫu thuật và thông tim can thiệp theo chương trình cho bệnh nhân có BVT tiêu tốn 

các nguồn lực chăm sóc sức khỏe đáng kể và nhiều (hoặc tất cả, tùy theo hoàn cảnh) có 

thể không phù hợp trong đại dịch do áp lực to lớn đối với các cơ sở chăm sóc cấp tính và 

chuyên sâu. Tuy nhiên, bệnh nhân có BVT nặng phải được giám sát chặt chẽ qua điện 

thoại và được khuyến khích báo cáo các triệu chứng tiến triển. Sự tập trung các nguồn 

lực vào việc điều trị các nạn nhân đại dịch hướng dẫn các quyết định với mục đích chung 

là tránh thiếu giường và máy thở HSCC. Do đó, ưu tiên can thiệp van nên cân bằng tiên 

lượng trước mắt và ngắn hạn của từng bệnh nhân đối với các nguồn lực sẵn có và nguy 

cơ đối với bệnh nhân và nhân viên y tế khi mắc bệnh tại bệnh viện. Về mặt này, việc sử 

dụng các can thiệp ít xâm lấn hơn (đặc biệt là thay van động mạch chủ qua da [TAVI] 

thông qua đường động mạch đùi được thực hiện dưới tác dụng an thần và/hoặc gây tê tại 

chỗ), có thể giúp giảm thiểu HSCC và thời gian nằm viện. Việc cần đưa ra quyết định 

lâm sàng của “Đội Tim” vẫn rất quan trọng và việc sử dụng điện thoại (hoặc các phương 

tiện giao tiếp ảo khác) là rất cần thiết nếu các cuộc họp trực tiếp gặp khó khăn (hoặc 

không thể) trong giai đoạn cấp tính của đại dịch. 

9.6.1. Xử trí hẹp động mạch chủ 

Những điểm chính 

 Ưu tiên cho bệnh nhân bị ngất và suy tim, và những bệnh nhân có chênh áp cao 

(hoặc rất cao) và/hoặc suy giảm chức năng thất trái; 

 Các can thiệp không khẩn cấp nên được hoãn lại dựa trên các tiêu chí khách quan 

được đánh giá bởi Đội Tim; 

 Việc thực hiện nhiều hơn thay van động mạch chủ qua da bằng đường động mạch 

đùi - TAVI (được Đội Tim đánh giá là phù hợp) có thể cho phép sử dụng tối ưu 

các nguồn lực chăm sóc sức khỏe. 

Tiên lượng của bệnh nhân hẹp van động mạch chủ (ĐMC) nặng phụ thuộc vào một số 

yếu tố, bao gồm tuổi tác, tình trạng triệu chứng, chênh áp ngang van tối đa và chênh áp 

trung bình, [143, 144] phân suất tống máu thất trái, tăng áp động mạch phổi, 145 và tăng 

dấu ấn sinh học (peptide natri) [146-148]. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân hẹp van ĐMC nặng 

có triệu chứng nặng và được điều trị bảo tồn rất cao, đạt 50% sau 1 năm và 70% 80% sau 

2 năm [149]. Phẫu thuật thay van ĐMC hoặc thay van ĐMC qua da trong vài tháng có 

thể ảnh hưởng đến tiên lượng. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Đội Tim phải thực hiện đánh giá rủi ro trên từng 

bệnh nhân một cách có hệ thống, dựa trên các tiêu chí khách quan xác định tiến triển 

bệnh. Nên ưu tiên cho bệnh nhân bị ngất hoặc suy tim (Hiệp hội Tim mạch New York 
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[NYHA] Class III / IV), chênh áp ngang van cao hoặc rất cao và những người bị giảm 

chức năng thất trái (Bảng 8), trong khi đó chiến lược chờ đợi được xem là thận trọng hơn 

ở những người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Thay van ĐMC qua da 

(hoặc nong van ĐMC bằng bóng) có thể được xem xét ở những bệnh nhân không ổn định 

huyết động (COVID-19 dương tính / âm tính). Tuy nhiên, các lợi ích tiềm năng của can 

thiệp van ở bệnh nhân bệnh nặng và dương tính với COVID-19 (không có trường hợp 

nào được báo cáo cho đến nay) nên được cân nhắc cẩn thận với khả năng can thiệp vô ích 

khi tỷ lệ tử vong của COVID-19 > 60% nếu bệnh nhân vào HSCC [150]. 

Tất cả các trường hợp nên được thảo luận bởi Đội Tim và các chỉ định thay van ĐMC 

qua da được mở rộng ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ trung bình [151, 152] và ở nhóm 

nguy cơ thấp thấp được lựa chọn [153, 154]. Việc thay van ĐMC qua da gia tăng (khi 

khả thi) có thể cho phép sử dụng tối ưu các nguồn lực bằng cách tránh gây mê và đặt nội 

khí quản, rút ngắn (hoặc ngăn chặn) ở lại HSCC và đẩy nhanh quá trình xuất viện và phục 

hồi [155]. 

9.6.2. Xử trí hở van hai lá 

Những điểm chính 

 Phần lớn bệnh nhân bị hở van hai lá là ổn định và việc phẫu thuật hoặc can thiệp 

có thể được hoãn lại; 

 Nên ưu tiên điều trị cho bệnh nhân hở van hai lá cấp tính do biến chứng NMCT 

cấp hoặc viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn và những người hở van hai lá nguyên 

phát có triệu chứng nặng hoặc hở van hai lá thứ phát không đáp ứng với điều trị 

nội khoa và thiết bị theo hướng dẫn và có khả năng phải nhập viện. Việc lựa chọn 

can thiệp nên được hướng dẫn bởi Đội Tim. 

Xử trí hở van hai lá khác nhau tùy theo nguyên nhân và thể hiện. Hở van hai lá nguyên 

phát mạn tính (sa lá van và bệnh Barlow) thường ổn định và dung nạp tốt. Ngược lại, hở 

van hai lá thứ phát là một thể hoàn toàn khác và trong khi nhiều bệnh nhân vẫn ổn định 

theo hướng dẫn điều trị nội khoa và thiết bị (bao gồm sacubitril / valsartan và điều trị tái 

đồng bộ tim khi được chỉ định) [156] những người khác có thể phát triển các hội chứng 

suy tim không ổn định, điều trị nội khoa không cải thiện, đặc biệt khi có nhiễm trùng cấp 

tính [157]. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nên ưu tiên điều trị cho bệnh nhân hở van hai lá 

nguyên phát cấp tính do biến chứng của NMCT cấp hoặc Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, 

và những người hở van hai lá nguyên phát hoặc hở van hai lá thứ phát nặng vẫn còn triệu 

chứng mặc dù điều trị nội khoa và thiết bị theo hướng dẫn và dường như cần nhập viện. 

Tất cả các bệnh nhân khác nên được điều trị bảo tồn [156-159]. 

Có thể xem xét sửa chữa bấm mép van qua thông tim ở những bệnh nhân có nguy cơ cao 

hoặc không phù hợp phẫu thuật với hở van hai lá cấp (loại trừ những bệnh nhân viêm nội 

tâm mạc nhiễm khuẩn) hoặc những bệnh nhân được lựa chọn cao với hở van hai lá nguyên 

phát mất bù hoặc hở van hai lá thứ phát không đáp ứng điều trị nội khoa và thiết bị theo 

hướng dẫn. Mặc dù có nguy cơ biến chứng thấp khi nhập HSCC, 160 thủ thuật đòi hỏi 

gây mê toàn thân (khác biệt với thay van ĐMC qua da) và hướng dẫn siêu âm tim kéo 
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dài, do đó làm cho các bác sĩ can thiệp và bác sĩ gây mê có nguy cơ lây nhiễm COVID-

19. Nên hạn chế sử dụng hỗ trợ tuần hoàn tạm thời (bơm bóng động mạch chủ hoặc 

Impella) cho bệnh nhân có triển vọng phục hồi tốt trong bối cảnh nguồn lực HSCC có 

sẵn. 

9.7. Tăng huyết áp 

Những điểm chính 

 Có thể mối liên quan được báo cáo giữa tăng huyết áp và nguy cơ biến chứng nặng 

hoặc tử vong do nhiễm COVID-19 bị nhầm lẫn do thiếu điều chỉnh theo tuổi. Hiện 

tại không có bằng chứng nào cho thấy tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ độc lập 

đối với các biến chứng nặng hoặc tử vong do nhiễm COVID-19; 

 Mặc dù có nhiều suy đoán, hiện tại không có bằng chứng chứng minh rằng điều 

trị trước bằng thuốc ức chế men chuyển (UCMC) hoặc chẹn thụ thể angiotensin 

(CTTA) làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19, hoặc nguy cơ phát triển các biến 

chứng nặng do nhiễm COVID-19; 

 Điều trị tăng huyết áp nên tuân theo các khuyến cáo hiện có trong Hướng dẫn của 

Hiệp hội Tăng huyết áp -Châu Âu (ESH). Không thay đổi đối với các hướng dẫn 

điều trị này là cần thiết trong đại dịch COVID-19; 

 Bệnh nhân tự cách ly bị tăng huyết áp được điều trị không cần phải đến bệnh viện 

để thăm khám định kỳ trong đại dịch này. Bệnh nhân có thể sử dụng theo dõi huyết 

áp (HA) định kỳ tại nhà, với khám qua trực tuyến hoặc tư vấn qua điện thoại chỉ 

khi cần thiết; 

 Bệnh nhân tăng huyết áp có thể tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim do bệnh tim tiềm 

ẩn hoặc tần suất hạ kali máu cao ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng; 

 Điều trị hạ huyết áp có thể cần phải được ngưng tạm thời ở những bệnh nhân bị 

bệnh cấp tính ở bệnh viện như hạ huyết áp hoặc tổn thương thận cấp tính thứ phát 

sau nhiễm COVID-19 nặng; 

 Ở những bệnh nhân trước đây được điều trị tăng huyết áp cần thở máy xâm lấn, 

thuốc hạ huyết áp tiêm chỉ được chỉ định cho những người bị tăng huyết áp nặng 

kéo dài. 

9.7.1. Tăng huyết áp và COVID-19 

Các báo cáo ban đầu từ Trung Quốc lưu ý rằng tăng huyết áp là một trong những bệnh 

đồng mắc phổ biến nhất (20%-30% trường hợp) liên quan đến nhu cầu hỗ trợ thở máy do 

biến chứng hô hấp nghiêm trọng của nhiễm COVID-19 [5, 46, 61, 82, 161]. Những phân 

tích này không điều chỉnh theo tuổi, điều này rất quan trọng vì tăng huyết áp rất phổ biến 

ở người cao tuổi (~ 50% ở người trên 60 tuổi bị tăng huyết áp) và tỷ lệ tăng huyết áp tăng 

mạnh ở người già. Tuổi cao hơn cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với các biến 

chứng nặng và tử vong do COVID-19, do đó, tần suất tăng huyết áp cao sẽ xảy ra ở những 

bệnh nhân lớn tuổi bị nhiễm trùng nặng vì tuổi già. Thật vậy, tần suất tăng huyết áp sẽ 

cao hơn ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 lớn tuổi hơn, so với báo cáo. 
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Có thể mối liên quan được báo cáo giữa tăng huyết áp và nguy cơ biến chứng nặng hoặc 

tử vong do nhiễm COVID-19 bị nhầm lẫn do thiếu điều chỉnh theo tuổi. Hiện tại không 

có bằng chứng nào cho thấy tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với các biến 

chứng nặng hoặc tử vong do nhiễm COVID-19. 

9.7.2. Điều trị hạ huyết áp bằng thuốc ức chế men chuyển hoặc thuốc chẹn thụ thể 

Angiotensin 

Ức chế hệ renin angiotensin bằng thuốc UCMC hoặc CTTA là nền tảng của liệu pháp 

chống tăng huyết áp trong Hướng dẫn ESC-ESH hiện tại để kiểm soát tăng huyết áp động 

mạch (2018).162 Phương pháp điều trị tăng huyết áp cho hầu hết bệnh nhân là kết hợp 

UCMC hoặc CTTA với thuốc chẹn kênh canxi hoặc thiazide/thiazide như thuốc lợi 

tiểu.162 

Người ta đã lo ngại rằng việc điều trị bằng UCMC hoặc CTTA có thể làm tăng nguy cơ 

nhiễm trùng hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng của nhiễm trùng với COVID-19.10, 34, 163 

Mối lo ngại này bắt nguồn từ một giả thuyết quan sát rằng COVID-19 xâm nhập các tế 

bào bằng cách liên kết đối với enzyme ACE2 có mặt khắp nơi và biểu hiện trên bề mặt tế 

bào phế nang trong phổi.28, 30, 164 Trong một số nghiên cứu trên động vật, nhưng không 

phải tất cả, UCMC hoặc CTTA đã được chứng minh là làm tăng nồng độ ACE2 chủ yếu 

trong mô tim.36, 165, 166 

Điều quan trọng là chưa có nghiên cứu nào cho thấy thuốc ngăn chặn hệ renin angiotensin 

làm tăng nồng độ ACE2 trong mô người và không có nghiên cứu nào ở động vật hay 

người cho thấy thuốc ngăn chặn hệ renin angiotensin làm tăng nồng độ ACE2 trong phổi, 

hoặc mức độ biểu hiện của ACE2 trong phổi là tỷ lệ giới hạn đối với nhiễm COVID-19. 
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Hơn nữa, chưa có nghiên cứu nào ở người chứng minh mối liên hệ độc lập giữa việc sử 

dụng thuốc chặn hệ renin angiotensin và sự phát triển của các biến chứng nặng của nhiễm 

trùng COVID-19, sau khi điều chỉnh theo tuổi và các bệnh đồng mắc khác. 

Ngược lại, các nghiên cứu trên mô hình động vật bị nhiễm cúm hoặc coronavirus đã cho 

thấy rằng ACE2 rất quan trọng trong việc bảo vệ phổi chống lại tổn thương nghiêm trọng 

và các thuốc chặn hệ renin angiotensin cũng bảo vệ chống lại tổn thương phổi nghiêm 

trọng do những virus này.167-169 Ức chế hệ renin angiotensin hoặc tái tổ hợp ACE2 để 

ngăn chặn mất bù hô hấp ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được đề xuất, lên kế hoạch 

hoặc đang diễn ra.170, 171 

Do đó, hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy nên ngừng sử dụng UCMC hoặc CTTA 

do lo ngại về nhiễm trùng COVID-19. Điều trị tăng huyết áp khi được chỉ định, nên tiếp 

tục tuân theo các khuyến nghị hướng dẫn ESC-ESH hiện có.172 

9.7.3. Quản lý từ xa tăng huyết áp ở bệnh nhân bị cách ly tại nhà 

Hầu hết bệnh nhân bị tăng huyết áp chỉ cần đến các phòng khám không thường xuyên để 

kiểm soát tăng huyết áp. Nhiều bệnh nhân bị tăng huyết áp đang điều trị sẽ tự cách ly để 

giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 và không thể đến khám thường quy tại phòng khám. Khi 

có thể, bệnh nhân nên theo dõi huyết áp của mình thường xuyên như thường lệ, sử dụng 

máy theo dõi HA tại nhà được xác nhận.162 

Khám trực tuyến hoặc tư vấn qua điện thoại với bệnh nhân khi có yêu cầu có thể tạo điều 

kiện khẩn cấp để bác sĩ theo dõi cho đến khi tiếp tục tham gia phòng khám bình thường. 

9.7.4. Tăng huyết áp và bệnh nhân nhập viện với nhiễm COVID-19 

Hầu hết bệnh nhân nhập viện, sẽ bị nhiễm trùng nặng hơn và phải nhập viện để hỗ trợ hô 

hấp. Họ có thể già hơn và có bệnh đi kèm như tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh thận 

mãn tính. Bệnh nhân mắc bệnh nặng cũng có thể phát triển các biến chứng đa cơ quan 

trong bệnh lý nặng. 

Bệnh nhân tăng huyết áp cũng có thể bị phì đại thất trái hoặc bệnh tim và có nguy cơ mắc 

chứng loạn nhịp tim, đặc biệt khi thiếu ozy. 173 Nồng độ kali huyết tương nên được theo 

dõi thường xuyên vì rối loạn nhịp tim có thể bị trầm trọng hơn do sự xuất hiện thường 

xuyên của nồng độ kali huyết tương thấp hoặc hạ kali máu trong nhiễm SARS coronavirus 
174 và các báo cáo sớm cho thấy tình trạng này cũng nổi bật ở bệnh nhân nhiễm COVID-

19 nhập viện.175 Điều này được cho là do mất kali trong nước tiểu, có thể bị trầm trọng 

hơn khi điều trị bằng thuốc lợi tiểu. 

Nếu bệnh nhân hoàn toàn không khỏe và bị hạ huyết áp hoặc bị tổn thương thận cấp do 

bệnh nặng, điều trị hạ huyết áp có thể cần phải ngưng. Ngược lại, thuốc hạ huyết áp đường 

tiêm tuy hiếm nhưng đôi khi cần thiết cho bệnh nhân tăng huyết áp được thở máy và duy 

trì và tăng đáng kể HA sau khi ngừng điều trị thông thường (tăng huyết áp độ 2, HA> 

160/100 mmHg) nhưng mục tiêu trong các tình huống cấp tính này là để duy trì HA dưới 

các mức này và không nhằm mục đích kiểm soát HA tối ưu. 

9.8. Thuyên tắc phổi cấp tính - Phòng ngừa và chẩn đoán 

Những điểm chính 

 Cân nhắc sử dụng thuốc chống đông ở liều dự phòng tiêu chuẩn trên tất cả các 

bệnh nhân nhập viện nhiễm COVID-19; 
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 Xem xét sự hiện diện của thuyên tắc phổi cấp tính ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 

trong tình trạng suy hô hấp bất ngờ, nhịp tim nhanh / không giải thích được, giảm 

HA không phải do rối loạn nhịp tim, hạ kali máu hoặc nhiễm trùng huyết, (khởi 

phát mới) ECG thay đổi và các dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu của tứ chi; 

 Khi thuyên tắc phổi cấp tính được xác định, điều trị nên được hướng dẫn bằng 

phân tầng nguy cơ theo hướng dẫn ESC hiện hành; 

 Thuốc chống đông đường uống không thuộc nhóm kháng vitamin K (Non-vitamin 

K antagonist oral anticoagulants: NOACs) có thể có tương tác với một số thuốc 

đang điều trị COVID-19, đặc biệt là lopinavir / ritonavir. Trong những trường hợp 

như vậy, nên tránh NOAC. Không có tương tác chính đã được báo cáo giữa các 

thuốc điều trị COVID-19 và thuốc chống đông heparin. 

Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn, một số báo cáo trường hợp cho 

thấy tỷ lệ mắc thuyên tắc phổi ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể cao.176-178 Có tính 

đến điều này, cùng với viêm hệ thống liên quan đến COVID-19, kích hoạt đông máu, cần 

phải xem xét giảm oxy máu và bất động, chống đông máu ở liều dự phòng tiêu chuẩn cho 

tất cả bệnh nhân nhập viện khi bị nhiễm COVID-19. 

Bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 thường có triệu chứng hô hấp và cũng có thể đau ngực 

và xuất huyết [61]. Những triệu chứng này trùng lặp với biểu hiện của thuyên tắc phổi 

cấp tính, có thể gây ra chẩn đoán sai về biến chứng có liên quan này [179]. Nhịp thở bất 

thường, nhịp tim nhanh mới xuất hiện/không giải thích được. sự sụt giảm HA không phải 

do nhịp tim nhanh, hạ kali máu hoặc nhiễm trùng huyết, (xuất hiện mới) ECG gợi ý 

thuyên tắc phổi, và dấu hiệu huyết khối tĩnh mạch sâu của tứ chi sẽ có thể nghi ngờ thuyên 

tắc phổi. Khuyến cáo chỉ nên thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán thuyên tắc phổi khi 

nghi ngờ lâm sàng, mặc dù nên giữ ngưỡng nghi ngờ thấp. Độ đặc hiệu của xét nghiệm 

D-dimer có thể thấp hơn ở những bệnh nhân mắc COVID-19 so với các cơ sở lâm sàng 

khác. Mặc dù vậy, vẫn nên tuân theo các trình tự chẩn đoán bắt đầu bằng khả năng tiền 

thử nghiệm và thử nghiệm D-dimer, đặc biệt là khi ngưỡng D-dimer phụ thuộc xác suất 

thử nghiệm đang được sử dụng [103-105]. Điều này có thể giúp hợp lý hóa việc triển khai 

nguồn tài lực và nhân viên để vận chuyển một bệnh nhân đến khoa X quang với tất cả 

các biện pháp phòng ngừa cách ly liên quan. Trong kịch bản lâm sàng của một bệnh nhân 

mắc COVID-19, người vừa có CT phổi nhưng kết quả không thể giải thích được mức độ 

nghiêm trọng của suy hô hấp, chụp động mạch phổi có thể nên được xem xét trước khi 

rời khoa X quang. 

Khi thuyên tắc phổi cấp tính được xác định, điều trị nên được hướng dẫn bằng phân tầng 

nguy cơ theo hướng dẫn ESC hiện hành [102]. Bệnh nhân bị sốc nên được điều trị tái tưới 

máu ngay lập tức. Bệnh nhân ổn định huyết động có thể được điều trị bằng heparin không 

phân đoạn (UFH), heparin trọng lượng phân tử thấp (LMWH) hoặc NOAC, tùy thuộc 

vào khả năng điều trị bằng đường uống, chức năng thận và các tình trạng khác. Khi lựa 

chọn thuốc và chế độ thích hợp (tiêm so với uống) ban đầu, chống đông trong bệnh viện, 

nên tính đến tình trạng suy tim nhanh chóng do COVID-19. Đáng chú ý, một số loại thuốc 

điều trị COVID-19 có thể có tương tác liên quan đến NOAC. Đặc biệt, đây có thể là 

trường hợp ức chế lopinavir / ritonavir thông qua ức chế Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4) 

và / hoặc P-glycoprotein (P-gp). Trong những trường hợp như vậy, nguy cơ chảy máu có 

thể tăng cao và nên tránh NOAC. Chloroquine, một loại thuốc có thời gian bán hủy dài 

khoảng 2 tuần, có liên quan đến tác dụng ức chế nhẹ đối với P-gp, có thể làm giảm nồng 

độ NOAC trong huyết tương khi kết hợp; sự liên quan lâm sàng của sự tương tác này là 
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không rõ. Do việc theo dõi chặt chẽ là cần thiết có thể góp phần lan truyền nhiễm trùng, 

thuốc đối kháng vitamin K (VKA) chỉ nên được xem xét trong những trường hợp đặc biệt 

như sự hiện diện của van cơ học hoặc hội chứng antiphospholipid [102]. 

9.9 Loạn nhịp tim 

Các điểm chính: 

 Để theo dõi và kiểm tra bệnh nhân mang các thiết bị điện tử được cấy vào hệ tim 

mạch (cardiac implantable electronic device: CIED), theo dõi từ xa (remote 

monitoring) nên được áp dụng càng nhiều càng tốt. 

 Thủ thuật cắt đốt chương trình và cấy các thiết bị tim mạch nên được hoãn lại, trừ 

các trường hợp cấp cứu, sau khi đã xem xét tất cả các phương án điều trị tối ưu 

bằng thuốc. 

 Bệnh nhân rung/cuồng nhĩ nhập viện mà không có bất ổn huyết động, ngưng tất 

cả thuốc chống loạn nhịp, khởi đầu điều trị giảm đáp ứng thất để cho phép dùng 

an toàn hydroxychloroquine/azithromycine khi liệu pháp này được chọn lựa. 

 Tương tác thuốc giữa thuốc chống loạn nhịp, thuốc kháng virus và thuốc kháng 

đông cần xem xét trước khi sử dụng. 

 Bệnh nhân nguy kịch với huyết động bất ổn do nhanh thất rối loạn huyết động/rung 

thất, rung/cuồng nhĩ tái phát, amiodarone tiêm mạch là thuốc ưu tiên chọn lựa. 

Tuy nhiên nên tránh kết hợp với hydroxychloroquine/azithromycine. 

 Chú ý đặc biệt phòng ngừa xoắn đỉnh ở bệnh COVID-19 khi sử dụng thuốc kháng 

virus gây QT dài (hydroxychloroquine/azithromycine) kết hợp thuốc chống loạn 

nhịp, rối loạn điện giải, suy chức năng thận, và bệnh nhân có nhịp chậm. 

 Điều trị xoắn đỉnh gồm ngưng các thuốc gây QT dài, đưa K+ > 4,5 meq/L, bổ sung 

magnesium, tăng nhịp tim (ngưng thuốc làm nhịp chậm, truyền isoproterenol, tạo 

nhịp tạm thời). 

 Siêu âm tim nên thực hiện ở bệnh nhân loạn nhịp thất ác tính mới xuất hiện không 

do QT dài để đánh giá chức năng tâm thất và bệnh cơ tim phối hợp. 

 Sau khi khỏi COVID-19, chọn lựa điều trị kiểm soát nhịp hay tần số bệnh nhân 

rung/cuồng nhĩ cần được đánh giá lại và điều trị kháng đông lâu dài nên tiếp tục 

dựa vào thang điểm CHA2DS2-VASC. Nhu cầu cấy máy tạo nhịp, máy phá rung, 

cắt đốt điện sinh lý và mang máy khử rung dạng áo cần đánh giá lại sau khi hồi 

phục khỏi COVID-19. 

Rất ít dữ liệu hiện tại về điều trị chống loạn nhịp ở bệnh nhân Covid 19, do đó hướng dẫn 

này dựa trên sự đồng thuận với bằng chứng hạn chế. Hướng dẫ sẽ được cập nhật khi có 

nhiều bằng chứng hơn. 

Các nguyên lý chung trong điều trị bệnh nhân loạn nhịp tim và mang thiết bị điện tử được 

cấy vào hệ tim mạch trong đại dịch Covid 19 dựa vào: 

 Bảo vệ đội ngũ y tế để tạo điều kiện cho điều trị bệnh COVID-19 đúng mức 

 Giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện cho người bệnh không mắc COVID-

19 và nhân viên y tế 

 Tiếp tục cung cấp điều trị cấp cứu chất lượng cao cho mọi bệnh nhân có loạn nhịp 

tim đe doạ tính mạng và mang mang thiết bị điện tử được cấy vào hệ tim mạch. 
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Một số Hội Quốc gia và các dịch vụ y tế bao gồm Hội Nhịp tim học, Dịch vụ Y tế Quốc 

gia Anh và Hiệp hội Tim mạch Úc và New Zealand đã đưa ra các khuyến cáo địa phương 

tương tự để đạt được các mục tiêu này và hướng dẫn xử trí bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim 

và các thiết bị cấy ở tim trong thời gian Đại dịch COVID-19 [180-182]. Dưới đây, chúng 

tôi xem xét các cân nhắc về kiểm tra và theo dõi thiết bị cấy ở tim, các thủ thuật điện sinh 

lý chương trình và khẩn cấp và các lựa chọn điều trị rối loạn nhịp tim trong đại dịch 

COVID-19. 

9.9.1 Theo dõi và kiểm tra thiết bị cấy ở tim 

 Theo dõi từ xa nên được dùng càng nhiều càng tốt thay thế việc đến kiểm tra định 

kỳ thiết bị tại bệnh viện hoặc phòng khám. Khám gặp gỡ tại phòng khám nên được 

thay thế bằng khám qua điện thoại hoặc internet bởi bác sĩ điều trị, sử dụng các 

thông tin của thiết bị thu thập qua chức năng theo dõi từ xa (lưu ý: thiết bị phải có 

chức năng "home monitoring/remote monitoring" mới thực hiện được) 

o Các bệnh nhân đã được kiểm tra từ xa, việc trì hoãn đánh giá tại phòng khám 

hoàn toàn có thể. Điều này cũng chứa đựng yếu tố tâm lý, bệnh nhân có thể lo 

ngại chậm tái khám gây trở ngại cho hoạt động toàn vẹn của máy, do vậy cần 

bảo đảm vấn đề này trước khi gọi cho bệnh nhân để hoãn cuộc hẹn. 

o Đối với bệnh nhân không được theo dõi thông qua giám sát từ xa, việc kích 

hoạt nó phải qua các bước lập trình trực tiếp tại phòng, đăng ký máy truyền và 

nhận được sự đồng ý từ bệnh nhân. Điều này khiến bệnh nhân có nguy cơ bị 

nhiễm trùng và có thể tốn thời gian đến bệnh viện, nơi các nguồn lực đã bị hao 

tốn rất nhiều vì phải đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, bắt đầu giám sát từ xa 

mà không cần bệnh nhân đến phòng khám hoặc bệnh viện có thể là một lựa 

chọn cho các thiết bị của Boston Scientific và Abbott (máy tạo nhịp và ICD), 

vì giám sát từ xa được lập trình BẬT (ON) theo mặc định trên các thiết bị điện 

tử cấy ở hệ tim mạch (CIED) này. Đối với các thiết bị khác (như tất cả các 

CIED của Medtronic và Biotronik), giám sát từ xa cần lập trình trực tiếp tại 

phòng khám BẬT (ON) của CIED, trừ khi điều đó được thực hiện tại thời 

điểm cấy máy như thông lệ ở một số quốc gia và trung tâm. Khi CIED được 

lập trình, đối với tất cả các nhà sản xuất, bệnh nhân chỉ cần cắm thiết bị phát 

tại nhà, sau đó kích hoạt tự động (Biotronik; Abbott), sau một lần nhấn nút 

(Boston Scientific) hoặc sau một loạt hành động (Medtronic) có thể được 

hướng dẫn qua điện thoại. Các nhà sản xuất chỉ ra các hạn chế theo quy định 

về quyền riêng tư (như Quy định bảo vệ dữ liệu chung) để gửi trực tiếp máy 

phát đến bệnh nhân tại nhà và nên cung cấp các thiết bị cho bệnh viện phải 

chuyển chúng trong bước thứ hai; 

 Kiểm tra thiết bị từ xa đòi hỏi tổ chức lại trong bệnh viện, nhờ đó chuyển một 

lượng lớn các thăm khám ngoại trú sang thăm khám dựa vào điện thoại, giúp giảm 

quá tải cho bệnh viện trong thời gian đại dịch COVID-19. 

 Bệnh nhân mang thiết bị có lịch trình thăm khám trực tiếp tại phòng cần hoãn lại 

nhưng phải đảm bảo rằng những thay đổi lớn về tính toàn vẹn của thiết bị sẽ được 

báo hiệu bằng âm thanh báo động. Bệnh nhân nên được hướng dẫn liên hệ với 

trung tâm của họ nếu họ nhận thấy báo động; 

 Bệnh nhân không triệu chứng mới hoặc báo động có thể trì hoãn kiểm tra đến sau 

dịch. 
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 Có thể cần phải kiểm tra (device interrogations) thiết bị khẩn cấp tại bệnh viện 

hoặc tại nhà cho những bệnh nhân nghi ngờ bị rối loạn chức năng điện cực nghiêm 

trọng và mới xuất hiện; hết pin đặc biệt là ở những bệnh nhân phụ thuộc máy tạo 

nhịp; phát hiện rối loạn nhịp tim ác tính; máy ICD sốc phù hợp hoặc không phù 

hợp nếu điều này không thể xử trí lập trình từ xa; 

 Tất cả bệnh nhân nên được kiểm tra các triệu chứng hoặc phơi nhiễm với những 

người đã xác định nhiễm COVID-19 trước khi nhập viện: 

o Ở bệnh nhân không có nghi ngờ/hoặc đã xác định COVID-19 cần: 

 Lập trình thông qua kết nối không dây (wireless), tránh tiếp xúc trực tiếp, 

giữ khoảng cách anh toàn và phòng hộ cá nhân thích hợp. 

 Lập trình cần ở khu tách biệt, không nhiễm trùng (xem phần 5); 

o Ở bệnh nhân có nghi ngờ/hoặc đã xác định COVID-19 cần 

 Nên có quy trình kiểm tra máy và quy định việc sử dụng một bộ máy lập 

trình chuyên dụng được bố trí nơi lưu trữ thích hợp trong các khu vực được 

chỉ định, làm sạch trước và sau khi kiểm tra máy, dùng bao bảo vệ sử dụng 

1 lần để bọc bút chỉ màng hình (đũa) và sử dụng PPE thích hợp (Phần 5). 

Việc kiểm tra máy tốt nhất nên sử dụng kết nối không dây. 

9.9.2 Xem xét thủ thuật điện sinh lý và cấy các thiết bị tim mạch 

Việc phân loại các thủ thuật điện sinh lý trong bối cảnh COVID-19 được mô tả trong 

Bảng 14. Tóm lại, tất cả các thủ thuật chương trình về cắt đốt và cấy thiết bị tim mạch 

nên được hoãn lại, và nên xem xét tăng cường thuốc chống loạn nhịp nếu cần thiết, để 

kiểm soát rối loạn nhịp có triệu chứng trong thời kỳ đại dịch COVID-19. 

Các thủ thuật điện sinh lý khẩn cấp ở bệnh nhân không nghi ngờ nhiễm COVID-19 nên 

được thực hiện trong khu vực phòng thông tim không nhiễm “non-infected catheterization 

laboratory area”, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhân viên và sử dụng PPE thích 

hợp (Phần 5) trong khi làm thủ thuật. Ở những bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định nhiễm 

COVID-19, thủ thuật nên được thực hiện trong khu vực phòng thông tim được chỉ định, 

đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhân viên và sử dụng PPE thích hợp (Phần 5) 

trong thủ thuật. Nếu phải đặt nội khí quản, nên được thực hiện bên ngoài phòng thông 

tim để tránh nhiễm bẩn. 

Thời gian nằm viện và tất cả các thủ thuật phụ trợ (ECG, siêu âm tim) nên được giảm đến 

mức tối thiểu và được thực hiện sau khi đánh giá lại lâm sàng về sự cần thiết của chúng. 

Bảng 14: Phân loại thủ thuật điện sinh lý trong bối cảnh Covid 19 
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gây cơn bảo điện học 

• Rung nhĩ hoặc cuồng nhĩ 

gây ra bệnh cơ tim do nhịp 

nhanh hoặc ngất 

• Hội chứng Wolff-

Parkinson-White hoặc rung 

nhĩ kèm kích thích sớm có 
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Bảo vệ cấp 

II / III 
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THIẾT BỊ 

ĐIỆN TỬ CẤY 

VÀO TIM 

(CIED)  

 

• Cấy PM khẩn cấp cho 

block AV cao độ có triệu 

chứng hoặc rối loạn chức 

năng nút xoang với các 

khoảng vô tâm thu dài 

• Cấy ICD phòng ngừa thứ 

phát khẩn cấp sau tình 

huống lâm sàng ngưng tim 

được cứu sống hoặc nhịp 

nhanh thất 

• Thay ICD /máy tạo nhịp 

khi máy sắp vào hoặc thực tế 

vào thời kỳ hết pin (EOL) ở 

bệnh nhân phụ thuộc máy 

• Sửa dây điện cực mất chức 

năng có triệu chứng ở bệnh 

nhân 

• Lấy dây điện cực do nhiễm 

trùng 

• Thay ICD / máy tạo 

nhịp khi pin máy vào 

thời gian cần thay máy 

chương trình (ERI) 

• Cấy ICD phòng ngừa 

tiên phát trong rối loạn 

nhịp thất đe dọa tính 

mạng nguy cơ rất cao 

• Cấy ICD phòng ngừa 

tiên phát 

• Cấy CRT 

• Nâng cấp thiết bị điện 

tử cấy ở tim 

• Sửa dây điện cực mất 

chức năng 

• Lấy dây điện cực không 

do nhiễm trùng 

 

Bảo vệ cấp 

II / III 

SỐC ĐIỆN 

CHUYỂN 

NHỊP/ THỦ 

THUẬT 

KHÁC 

 

• Rung nhĩ/cuồng nhĩ mới 

phát có triệu chứng nặng 

kháng với điều trị 

• Rung nhĩ/cuồng nhĩ có 

triệu chứng kháng với 

điều trị 

 

• Đóng tiểu nhĩ trái 

• Cấy máy ghi vòng theo 

dõi nhịp tim (IRL) 

• Nghiệm pháp bàn 

nghiêng 

• Mang thiết bị theo dõi 

nhịp tim di động 

Bảo vệ cấp 

II / III 

 

9.9.3. Xử trí rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 

Tỷ lệ mới mắc và loại rối loạn nhịp tim do hậu quả trực tiếp của nhiễm COVID-19 hiện 

chưa rõ. Trong một nghiên cứu hồi cứu bao gồm 138 bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi 

do COVID-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc, rối loạn nhịp tim xảy ra ở 23 bệnh nhân (16,7%) 

và tổn thương tim cấp tính ở 10 bệnh nhân (7,2%) (được xác định khi tăng troponin hoặc 

ECG mới xuất hiện và bất thường siêu âm tim). Rối loạn nhịp tim được xem là một biến 

chứng lớn và thường xảy ra hơn ở những bệnh nhân được chuyển đến ICU trái ngược với 

các bệnh nhân được điều trị tại phòng khám đa khoa (16 [44%] trong số 36 bệnh nhân so 

với 7 [6,9%] trong số 102 bệnh nhân, p<0,001, theo thứ tự tương ứng). 5 Tuy nhiên, các 

loại và thời gian của rối loạn nhịp tim không được nêu rõ trong báo cáo này. 

Nhìn chung, việc điều trị rối loạn nhịp tim cấp tính không nên khác biệt đáng kể so với 

việc điều trị ở những bệnh nhân không COVID-19 và phải phù hợp với khuyến cáo của 

Hội tim mạch Châu Âu, Hiệp hội Nhịp tim Châu Âu và các hướng dẫn liên quan. 183, 

184.185.185-188.189 

9.9.3.1. Rối loạn nhịp nhanh 

9.9.3.1.1. Nhịp nhanh trên thất 

Không có báo cáo cụ thể về tỷ lệ mắc của nhịp tim nhanh trên thất (PSVT) không bao 

gồm rung nhĩ/cuồng nhĩ trong COVID-19. Về lý thuyết, sự trầm trọng của nhịp tim nhanh 

trên thất đã có từ trước hoặc mới khởi phát có thể xảy ra ở những bệnh nhân bị nhiễm 

COVID-19. Những cân nhắc đặc biệt trong đại dịch COVID-19 là không sẵn sàng các 

thủ thuật cắt đốt bằng ống thông để điều trị dứt điểm, nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện 

trong các lần thăm khám ED lặp lại và khả năng tương tác trị liệu với thuốc chống loạn 

nhịp (xem Phần 10).  

 Adenosine tiêm tĩnh mạch có thể được sử dụng để cắt cơn an toàn, nhưng còn thiếu 

dữ liệu xác định;  
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 Điều trị duy trì bằng thuốc chẹn beta (hoặc CCB nếu thuốc chống beta bị chống 

chỉ định) nên được bắt đầu với liều thấp. Cần đánh giá tương tác thuốc với thuốc 

kháng siêu vi, bao gồm cả việc tránh nhịp chậm và kéo dài QT (xem Phần 10);  

 Sau đại dịch COVID-19, cần đánh giá lại chỉ định cắt đốt bằng ống thông. 

9.9.3.1.2 Rung nhĩ và cuồng nhĩ 

Không có báo cáo cụ thể về sự xuất hiện của rung nhĩ trong khi nhiễm COVID-19. Có 

khả năng rung nhĩ được kích hoạt do nhiễm COVID-19 (sốt, thiếu oxy, trương lực 

adrenergic), hoặc mới khởi phát hoặc tái phát. Ở những bệnh nhân bị viêm phổi nặng, 

ARDS và nhiễm trùng huyết, tỷ lệ mắc rung nhĩ trong khi nhập viện được biết là cao. 

Theo báo cáo, 23-33% bệnh nhân nghiêm trọng với nhiễm trùng huyết hoặc ARDS đã 

tái phát rung nhĩ và 10% phát triển thành rung nhĩ mới phát hiện.189-192. Rung nhĩ mới 

khởi phát trong nhiễm trùng huyết và ARDS có tỷ lệ tử vong ngắn và dài hạn cao hơn, 

tỷ lệ tái phát dài hạn rất cao và tăng nguy cơ suy tim cũng như đột quỵ.189-192 Trong một 

báo cáo gần đây từ Ý, trong số 355 bệnh nhân COVID-19 đã chết (tuổi trung bình 79,5, 

phụ nữ 30%), xem xét biểu đồ hồi cứu đã xác định tiền sử rung nhĩ chiếm 24,5% .7 Phát 

hiện này hỗ trợ các ước tính rằng bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân lớn tuổi nhập viện 

(và ICU) bị viêm phổi liên quan đến COVID-19, ARDS và nhiễm trùng huyết thường 

phát triển thành rung nhĩ mới khởi phát hoặc tái phát, điều này có thể làm phức tạp 

thêm việc điều trị. Các yếu tố thúc đẩy đặc biệc trong bệnh cảnh này là hạ kali máu và 

hạ magnesium máu (gây ra bởi buồn nôn, chán ăn, tiêu chảy và thuốc), nhiễm toan 

chuyển hóa, sử dụng các thuốc tăng co bóp (đặc biệt là dobutamine và dopamine), mất 

đồng bộ thông khí, quá tải thể tích, thiếu máu cục bộ, bội nhiễm vi khuẩn và tổn thương 

cơ tim.189 

Trong mọi bệnh nhân rung nhĩ, mục tiêu điều trị gồm giảm đáp ứng tần số thất, chuyển 

nhịp, ngừa biến chứng huyết khối thuyên tắc. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid 

19, cần xem xét các vấn đề sau (hình 16): 

 Bệnh nhân huyết động bất ổn do rung nhĩ mới xuất hiện/cuồng nhĩ cần xem xét 

sốc điện chuyển nhịp. Tuy nhiên cần cân bằng với nhu cầu cần phải có thêm trang 

thiết bị và con người bên cạnh bệnh nhân và nhu cầu cần đặt NKQ (tăng lây nhiễm 

qua giọt bắn). 

 Ở bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và huyết động bất ổn do rung nhĩ mới xuất 

hiện/cuồng nhĩ, amiodarone là thuốc được chọn lựa để chuyển nhịp. Tuy nhiên 

cần tránh đi kèm hydroxychloroqine/azithromycin. Khi dùng thì cần cân bằng lợi 

ích điều trị với tác dụng phụ tiền loạn nhịp do QT dài (phần 10, bảng 15). 

 Ở bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng, sốc điện chuyển nhịp thường không giúp duy 

trì nhịp lâu dài nếu không kèm điều trị tăng cường bản chất thiếu oxy máu, viêm, 

các yếu tố thúc đẩy có thể điều chỉnh như rối loạn điện giải, toan hoá máu, tăng 

trương lực hệ giao cảm, quá tải thể tích và bội nhiễm. 

 Bệnh nhân nhập viện điều trị kháng virus có rung nhĩ mới xuất hiện/tái phát nhưng 

huyết động ổn, ngưng thuốc chống loạn nhịp (đặc biệt sotalol, flecainide, có thể 

amiodarone và propafenone) và khởi đầu điều trị giảm tần số thất bằng thuốc ức 

chế beta (hoặc ức chế calci khi không chống chỉ định, kết hợp digoxin hay không) 

được ưa chuộng để có thể sử dụng thuốc kháng virus an toàn. Tự về nhịp xoang 

xảy ra trong vòng vài giờ đến vài ngày có thể xảy ra ở một phần các bệnh nhân 
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mắc COVID 19 từ nhẹ đến trung bình không có phản ứng viêm rõ và rung nhĩ mới 

khởi phát. 

 Bệnh nhân nhập viện có cuồng nhĩ mới xuất hiện, điều trị giảm đáp ứng thất có 

khó khăn hơn so với rung nhĩ. Nếu bệnh nhân có triệu chứng hoặc có hậu quả 

huyết động, sốc điện chuyển nhịp cần xem xét. 

 Kháng đông ngừa thuyên tắc đột quỵ cần dùng dựa theo thang điểm CHA2-DS2-

VASC. Điều trị kháng đông được chỉ định khi điểm CHA2DS2-VASC ≥2 ở nam 

và ≥ 3 ở nữ. 

 Nhu cầu siêu âm tim cần cân bằng với nguy cơ phải tiếp xúc trực tiếp của nhân 

viên y tế và lây nhiễm dụng cụ. Chỉ thực hiện khi siêu âm tim là quan trọng để 

giúp điều trị ngay, và dùng để đánh giá chức năng thất, tình trạng cơ tim và màng 

ngoài tim, siêu âm qua thành ngực được ưa chuộng hơn qua thực quản để tránh 

giọt bắn. 

 Tương tự như vậy, siêu âm qua thực quản có thể tránh bằng cách sử dụng kháng 

đông sớm ở rung nhĩ mới khởi phát hoặc tiếp tục kháng đông ở bệnh nhân có rung 

nhĩ từ trước khi mắc COVID-19. 

 Tương tác thuốc-thuốc bao gồm thuốc kháng virus, chống loạn nhịp và chống đông 

nên được xem xét trước khi dùng. (Xem phần 10, Bảng 15 và Bảng 16). 

 Ở giai đoạn hồi phục sau nhiễm COVID-19, nên đánh giá lại các lựa chọn điều trị 

về kiểm soát nhịp và tần số, và nên tiếp tục chống đông máu dựa trên điểm 

CHA2DS2-VASc. 
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Hình 16: Loạn nhịp nhĩ 

 

9.9.3.1.3 Loạn nhịp thất 

Mặc dù không có báo cáo về tần xuất loạn nhịp thất ở bệnh nhân COVID-19 nói chung, 

một nghiên cứu hồi cứu ở 1 trung tâm tại Vũ Hán phân tích tần suất và ý nghĩa của loạn 

nhịp thất ác tính ở 187 bệnh nhân nhập viện được xác định nhiễm Covid 19. Trong 187 

bệnh này (tuổi trung bình 58 ±14,7, 49% nam), 43 (23%) bệnh nhân tử vong trong thời 

gian nằm viện. Có 66 (35,3%) bệnh nhân có bệnh tim mạch nền gồm tăng huyết áp 

(32,6%), bệnh ĐMV (11,2%), bệnh cơ tim (4,3%) và 52 (27,8%) bệnh nhân biểu lộ tổn 

thương cơ tim như tăng Troponin T. Trong thời gian nằm viện loạn nhịp thất ác tính 

(NNT kéo dài/rung thất) xảy ra ở 11 (5,9%) bệnh nhân. NNT/rung thất xảy ra thường 

xuyên hơn ở bệnh nhân có tăng Troponin (17,3% so với 1,5%, p< 0,001). Điều này gợi 

ý loạn nhịp thất ác tính mới khởi phát có thể là hậu quả của tổn thương cơ tim và cảnh 

báo cần điều trị ức chế miễn dịch và kháng virus mạnh hơn nữa. Ở bệnh nhân có tiền sử 

bệnh tim mạch và loạn nhịp thất, Covid 19 là yếu tố thúc đẩy tái phát. Chưa có dữ liệu ở 

Covid 19 nhưng các dữ liệu cho thấy có tương quan giữa máy ICD tăng điều trị thích 

hợp và dịch cúm. 

Các xem xét đặc biệt trong dịch COVID-19 được mô tả trong hình 17 và trình bày dưới 

đây 

Điều trị cấp cứu cơn rung nhĩ/cuồng nhĩ mới  

 

Đánh giá lâm sàng.  

Huyết động ổn định 

Tần số thất nhanh. Liên 

quan đến bệnh phổi 

cấp 

Nếu vẫn còn triệu 

chứng hoặc huyết 

động bất ổn 

Sốc điện 
chuyển nhịp 

- Propafenone 

- Amiodaron - 

Kiểm tra 

tương tác với 

thuốc kháng 

virus 

THUỐC KHÁNG ĐÔNG 

CHA2DS2-VaSC ≥ 1 

THUỐC KHÁNG ĐÔNG 

CHA2DS2-VaSC ≥ 1 

 Mục tiêu K> 4,5 mEq / L, bổ sung magiê IV, điều chỉnh thiếu oxy và nhiễm toan                                   

 Điều chỉnh thuốc tăng co bóp (↓ Dopamine, Dobutamine và Epinephrine).  

 Cân nhắc siêu âm tim qua thành ngực nếu bất ổn huyết động hoặc diễn biến xấu của điều trị.  

 Nếu RLCN thất trái mới xuất hiện xem xét do tổn thương cơ tim và leo thang điều trị ức chế miễn dịch 

Tái đánh giá 

nhịp sau hồi 

phục nhiễm 

COVID-19 

+ 

Tái đánh giá 

KS tần số so 

với KS nhịp và 

chiến lược 

thuốc kháng 

đông 

 

Kiểm soát tần số.      
β-blockers 

Diltiazem/Verapamil. 

(Digoxin). Amiodarone. 
Kiểm tra tương tác với 

thuốc kháng siêu vi 
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 Ở bệnh nhân không đáp ứng, ngưng thở cần tiến hành hồi sinh tim phổi cơ bản và 

nâng cao cần tuân thủ. Trong quá trình hồi sinh cơ bản, chỉ ép tim, không thực 

hiện thông khí để tránh nguy cơ hít giọt bắn. Khi hồi sinh nâng cao, chỉ nhân viên 

y tế với đầy đủ PPE mới được đặt nội khí quản. 

 Ở bệnh nhân rung thất cần sốc điện không đồng bộ, bệnh nhân nhịp nhanh thất rối 

loạn huyết động cần sốc điện đồng bộ. 

 Bệnh nhân nhịp nhanh thất đơn dạng kéo dài 

o Sốc điện nên xem xét khi bệnh nhân có dùng thuốc chống virus làm QT dài, 

đặc biệt ở bệnh nhân đã thở máy 

o Tiêm mạch procainamide (nếu có) hoặc lidocaine nên xem xét ở bệnh nhân có 

dùng thuốc chống virus kết hợp làm QT dài, khi huyết động cho phép. 

o Tiêm mạch Amiodarone nên xem xét ở bệnh nhân có rối loạn chức năng thất 

trái hoặc bệnh cơ tim cấu trúc, tuy nhiên tác dụng chuyển nhịp của nó chậm 

và nên tránh kết hợp với các thuốc kháng virus làm QT dài. Cần cân bằng lợi 

ích điều trị và tác dụng tiền loạn nhịp do QT dài. 

 Ở bệnh nhân nguy kịch nhiễm COVID-19, có cơn bão điện thế, điều trị được chọn 

lựa là amiodarone. Tuy nhiên nên tránh kết hợp với các thuốc kháng virus làm QT 

dài. Cần cân bằng lợi ích điều trị và tác dụng tiền loạn nhịp do QT dài. 

 Tiêm mạch Lidocaine là biện pháp an toàn dù kém hiệu quả hơn amiodarone đặc 

biệt khi nghi có nền là bệnh thiếu máu cục bộ 

o Xem xét thêm ức chế giao cảm (vd esmolol) 

o Đặt NKQ (nguy cơ gây lây nhiễm), gây ngủ, thở máy có thể giúp cắt cơn bão 

điện thế. 

o Đặt tạo nhịp tạm thời và kích thích vượt tần số cầm xem xét, cân bằng với 

nguy cơ làm lây nhiễm cho nhân viên làm thủ thuật, nếu không có phòng thông 

tim có chức năng có thể đặt tạo nhịp bằng catheter có bóng. 

 Ở bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng, điều chỉnh các yếu tố thúc đẩy có thể đảo ngược 

như giảm oxy, giảm thể tích, rối loạn điện giải, toan chuyển hoá, truyền vận mạch, 

chèn ép tim, tràn khí màng phổi, bội nhiễm, quá tải thể tích cần được xem xét. 

 Một số lưu ý để ngừa xoắn đỉnh ở bệnh nhân COVID-19: 

o Xoắn đỉnh là nhịp nhanh thất đa dạng do QT dài, thúc đẩy do thuốc kháng 

virus (hydroxychloroquine và azithromycine), rối loạn điện giải, rối loạn chức 

năng thận, thuốc chống loạn nhịp (sotalol), phối hợp nhịp chậm đặc biệt ở 

bệnh nhân nữ và rối loạn chức năng thất trái. 

o Điều trị xoắn đỉnh gồm: 

 Ngưng thuốc gây QT dài. 

 Đưa K+ > 4,5 meq/L. 

 Bổ sung magnesium tĩnh mạch. 

 Tăng nhịp tim như ngưng thuốc làm nhịp chậm, tạo nhịp tạm thời,   

truyền isopreterenol (không dùng ở QT dài bẩm sinh). 
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 NNT đa dạng không kèm QT dài không là xoắn đỉnh nhưng báo hiệu thiếu máu 

cục bộ hoặc tổn thương cơ tim. 

 Siêu âm tim nên được xem xét ở tất cả bệnh nhân có loạn nhịp thất ác tính mới 

xuất hiện mà không liên quan QT dài, dùng để đánh giá chức năng thất và tình 

trạng cơ tim. 

 Tất cả bệnh nhân sau phục hồi Covid 19, nhu cầu đặt ICD phòng ngừa thứ phát, 

cắt đốt điện sinh lý, mang áo vest khử rung (vì bệnh cơ tim thoáng qua nghi do 

viêm cơ tim) cần được xem xét lại. 

 
Hình 17: Loạn nhịp thất 

9.9.3.1.4 Bệnh kênh ion của tim 

Không có báo cáo cụ thể nào về tần suất COVID-19 trên bệnh nhân có bệnh kênh ion, 

tuy nhiên bệnh Covid 19 có thể xảy ra trên bệnh nhân bị hội chứng QT dài bẩm sinh, 

hội chứng brugada, Bệnh nhanh thất đa dạng do catecholamin và hội chứng QT ngắn. 

 Vài xem xét cụ thể về bệnh nhân bị hội chứng QT dài bẩm sinh mắc Covid 19 là 

kết hợp thuốc kháng virus gây QT dài (hydroxychloroquine và azithromycine), 

yếu tố gây stress (rối loạn điện giải và suy thận) có thể làm QT dài thêm. Nếu QTc 

> 500ms hoặc QTc kéo dài thêm 60ms so với cơ bản thì cần ngưng thuốc kháng 

virus, điều chỉnh K+ > 4,5 meq/L. 

 Bệnh nhân hội chứng brugada mắc COVID-19 cần lưu ý sốt có thể kích hoạt các 

loạn nhịp ác tính, do đó cần hạ sốt tích cực. Theo dõi monitor liên tục cần thiết khi 

không thể hạ sốt xuống < 38,5 độ ở bệnh nhân nguy cơ cao. 
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 Bệnh nhân bị nhịp nhanh thất đa dạng do catecholamin cần tiếp tục thuốc ức chế 

beta và flecainide, cần chú ý tương tác thuốc với thuốc kháng virus. Ở bệnh nhân 

nguy kịch có truyền catecholamin, cần theo dõi liên tục bằng monitor (Hình 18, 

Panel B). 

 

9.9.3.2 Nhịp chậm 

Không có báo cáo cụ thể nào về tần suất nhịp chậm ở bệnh nhân COVID-19. Các yếu tố 

thúc đẩy rối loạn dẫn truyền, suy nút xoang hay bloc nhĩ thất có thể xảy ra ở COVID-

19, đặc biệt ở trường hợp có tổn thương cơ tim. Các bệnh nhân nguy kịch trong ICU 

nhịp chậm và vô tâm thu thoáng qua hay xảy ra khi bệnh nhân nằm sấp thở máy, đặt 

NKQ, hút NKQ, có thể do tác động cường phó giao cảm. Giảm oxy máu cần được loại 

trừ. 

Bất tương xứng giữa nhiệt độ và nhịp tim có thể thấy ở bệnh nhân COVID-19, ví dụ 

bệnh nhân sốt nhưng mạch lúc nhập viện chỉ 80 l/phút, điều này cũng thấy ở bệnh nhân 

thương hàn. 

Các xem xét đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn ở bệnh nhân COVID-19 là: tiên lượng kém ở 

bệnh nhân thở máy, tăng nguy cơ bội nhiễm và nhiễm trùng thiết bị ở bệnh nhân nguy 

kịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện ở bệnh nhân COVID-19 âm tính, nhịp chậm 

thoáng qua có thể là do tác dụng của thuốc kháng virus. 

Hội chứng Brugada. Nghi 

ngờ/Xác định COVID-19 kèm sốt. 

↓ 

Điều trị ngay lập tức với 

paracetamol / acetaminophen. 

 

Có ICD 

Quy trình theo 

dõi y tế công 

cộng +/- Tự cách 

ly tại nhà.  

Chỉ đến BV khi 

khẩn cấp cần điều 

trị, ví dụ: ngất, 

sốc, khó thở 

Nguy cơ thấp-

Thuốc gây BrS 

type 1 

 

-Không có ngất 

bất cứ lúc nào 

-Không có BrS 

type 1 tự phát 

bất cứ lúc nào 

Nguy cơ cao 

* Đột biến kênh 

Na 

* <26, > 70 tuổi 

* Tự phát và / 

hoặc được biết 

đến sốt gây ra 

ECG type 1 

* Ngất do tim 

Vẫn sốt ≥38,5 ° C 

sau điều trị? 

Liên hệ BV, tư vấn 

nhập viện 

* Ghi ECG cho dạng 

BrS type 1 * 

* Theo dõi loạn nhịp 

Giảm sốt và / hoặc 

ECG type 1 BrS 

không có hoặc 

không còn? 

Bệnh nhân CPVT 

Nghi ngờ / xác nhận COVID-19? 

Giữ điều trị đầu 

tiên của CPVT 

Chẹn Beta +/- 

Flecainide 

Tình trạng huyết 

động ổn định? 

Khoa cấp cứu 

* Tránh adrenaline 

* Tránh isoproterenol 

* Tránh dobutamine 

* Tránh chất chủ vận 

thụ thể α/ β1 

Tình trạng huyết động 

trở nên tốt hơn? 

Quy trình 

theo dõi y tế 

công cộng 

+/- Tự cách 

ly tại nhà.  

 

Ngừng tim với hồi 

sức thành công 

* Tránh adrenaline 
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 Một số trị liệu (hydroxychloroquine) dành cho COVID-19 làm tăng nguy cơ bloc 

nhĩ thất hoặc bloc nhánh, triệu chứng có khi chỉ xuất hiện sau vài tuần điều trị. 

 Do vậy cần cảnh báo cho bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục về triệu chứng ngất, 

chóng mặt, gần ngất, lúc này cần phải liên hệ nhân viên y tế. 

 Để tránh nhịp chậm do tương tác thuốc, cần đo nồng độ và điều chỉnh liều thuốc. 

 Trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng do bloc nhĩ thất hoặc khoảng 

ngưng xoang dài: 

o Cần ngưng thuốc có thể gây nhịp chậm 

o Cần dùng Isoproterenol và Atropine 

o Xem xét đặt tạo nhịp tạm thời 

o Sau khi hồi phục COVID-19, cần đánh giá lại chỉ định tạo nhịp vĩnh viễn 

10. Điều trị nhiễm SARS-CoV-2  

 Những chiến lược điều trị bệnh nhân  COVID-19 còn thiếu những bằng chứng 

đánh giá hiệu quả và nguy cơ; 

 Trên những bệnh nhân được điều trị kháng virus, việc điều chỉnh những yếu tố 

dẫn đến kéo dài QTc mà có thể thay đổi được; như mất cân bằng điện giải, những 

thuốc dùng chung không cần thiết , nhịp chậm; là rất quan trọng; 

 Không nhất thiết phải đo ECG cơ bản với tất cả những bệnh nhân trước khi bắt 

đầu điều trị kháng virus, nhất là với những trường hợp có ECG trước đó hoặc 

không có chỉ định lâm sàng ( như ngất không rõ nguyên nhân). Điều này tiết kiệm 

thời gian cho đội ngũ nhân viên chăm sóc và giảm lây nhiễm trong bệnh viện; 

 Nên chỉ định ECG trong thời gian điều trị để loại những trường hợp QTc kéo dài 

đáng kể (>500ms hoặc tăng thêm >60ms so với bình thường.); 

 Cần thiết phân bố nguồn lực tại chỗ dựa trên nhu cầu và nguồn cung sẵn có. Tùy 

hoàn cảnh, nên khai thác những phương pháp khác nhau để theo dõi ECG (như 

montor điện cực, ECG di động với điện thoại thông minh, thiết bị cầm tay): 

 Trên những bệnh nhân COVID-19 có chỉ định thuốc kháng đông uống, phải cân 

nhắc đến chức năng gan, thận, tương tác giữa thuốc kháng đông và thuốc điều trị 

COVID -19 để giảm thiểu nguy cơ biến chứng chảy máu và huyết khối thuyên tắc. 

 Những bệnh nhân thích hợp dùng thuốc NOAC (bệnh nhân không có van tim cơ 

học, hẹp van hai lá trung bình- nặng, hội chứng kháng antiphospho lipid) NOAC 

được ưu tiên sử dụng hơn những thuốc kháng vitamin K do an toàn hơn, liều dùng 

cố định không cần xét nghiệm theo dõi hiệu quả kháng đông ( do đó không tiếp 

xúc trực tiếp) với điều kiện dùng liều NOAC chính xác và tuân thủ điều trị; 

 Dù apixaban, rivaroxaban, và edoxaban có thể uống dưới dạng dung dịch hay 

thuốc nghiền nát (qua ống thông dạ dày), những bệnh nhân COVID-19 quá nặng 

có thể chuyển sử dụng kháng đông tĩnh mạch, do không có tương tác với thuốc 

điều trị COVID-19 ( ngoại trừ azithromycin không nên dùng chung với UFH); 

10.1 Thận trọng tác dụng gây loạn nhịp và QTc của những điều trị COVID-19  

Những chiến lược điều trị SARS-CoV- 2 có khả năng dùng kết hợp những thuốc tăng 

hoạt động giao cảm. Mặc dù thiếu những chứng cứ rõ ràng về hiệu quả, một số thuốc 
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với tác dụng diệt virus còn bị nghi ngờ đang được sử dụng ngoài chỉ định đã được chấp 

thuận như chloroquine/ hydroxychloroquine, những thuốc ức chế Protease (lopinavir- 

ritonavir hoặc trong một số ít ca darunavir-cobicistat), remdesivir và azithromycin. 

Trong một số ca đặc biệt interferon, glucocorticoides trong ARDS và/ hoặc tocilizumab 

có thể được dùng. 

Chloroquine đã được sử dụng rộng rãi như thuốc diều trị sốt rét và bệnh lý khớp như 

Lupus hệ thống, viêm khớp dạng thấp, được phát hiện ức chế sự phát triển SARS- CoV- 

2 trong phòng thí nghiệm. Hydroxychloroquine là chất tương tự với Chloroquine có ít 

tác dụng phụ trên dạ dày hơn và ít tương tác thuốc hơn. Trong phòng thí nghiệm 

hydroxychloroquine cho thấy tác dụng ức chế SARS- CoV-2 mạnh hơn chloroquin. 

Trong một nghiên cứu lâm sàng nhỏ gần đây cho thấy dịch tiết vùng mũi hầu dương 

tính với SARS-CoV-2 giảm rõ rệt vào ngày thứ 6 sau khi thu nhận (ngày thứ 10 sau khi 

xuất hiện triệu chứng) trên những bệnh nhân COVID-19 được điều trị 

hydroxychloroquine (n= 26) so với những bệnh nhân chỉ được được điều trị hỗ trợ 

(n=16). Tuy nhiên một số giới hạn lớn làm dấy lên những nghi ngờ về độ mạnh của kết 

quả, như cỡ mẫu nhỏ, các mẫu không tương đồng với lượng virus khác nhau, số ngày từ 

khi xuất hiện triệu chứng và chất lượng của việc theo dõi việc dùng thuốc khá trễ gần 

với thời gian dự kiến đào thải virus). Do đó những bằng chứng hiện tại chưa cho thấy 

tính hiệu quả của hydroxychloroquine trong phòng thí nghiệm được thể hiện tương ứng 

trên kết quả lâm sàng. Những khuyến cáo xác định chỉ định hoặc chống lại việc sử dụng 

chloroquine/ hydroxychloroquine thì cần chờ kết quả của những thử nghiệm lâm sàng 

đang được tiến hành. Mối quan tâm chính của những thuốc này là nguy cơ rất hiếm của 

QTc kéo dài và xoắn đỉnhgợ đột tử. Một phân tích gộp mới đây về độc tính trên tim gây 

loạn nhịp của những Quinoline và những thuốc kháng sốt rét có liên quan về cấu trúc 

gợi ý nguy cơ này rất thấp (không có biến cố đột tử hoặc ghi nhận rung thất kiểu xoắn 

đỉnh trên 35448 bệnh nhân, trong đó 1207 người dùng chloroquine). Tuy nhiên trong 

thời gian nhiễm COVID-19, những nguy cơ liên quan QT tăng lên như dùng cùng lúc 

nhiều thuốc kéo dài QTc và/hoặc rối loạn điện giải (hạ Kali máu, hạ Magne máu và 

/hoặc hạ Calci máu). Lo lắng thứ nhì với chloroquine/ hydroxychloroquine là khả năng 

xảy ra rối loạn dẫn truyền, mặc dù hiếm và hầu như liên quan với điều trị dài hạn.  

Lopinavir –ritonavir, ức chế protease, cho thấy hiệu quả chống SARS- coronavirus và 

MERS-coronavirus trong phòng thí nghiệm và trên mẩu súc vật. Một thử nghiệm nhãn 

mở ngẫu nhiên có kiểm soát gần đây gợi ý những bệnh nhân nằm viện nhiễm COVID-

19 nặng, diều trị kết hợp lopinavir- ritonavir không cho thấy thêm lợi ích so với điều trị 

căn bản. Phê bình chính đối với nghiên cứu này là trì hoãn thời gian từ lúc khởi phát 

bệnh đến khi tham gia điều trị (trung vị 13 ngày). Quan trọng là không có biến cố gây 

loạn nhịp bất lợi được ghi nhận trên cả hai nhánh và có du nhất một trường hợp QTc 

kéo dài trên nhánh Lopinavir –ritonavir (không có chi tiết về mức độ hoặc hiện diện 

những yếu tố kéo dài QTc). Tuy nhiên cần phải cân nhắc đến những tương tác thuốc 

quan trọng (chủ yếu do những chất ức chế mạnh CYP3A4 tác động vào chuyển hóa 

(hydroxy)chloroquine) đã được mô tả.  Cần thiết chỉnh liều và thay đổi liều khi sử dụng 

kết hợp. Khi Lopinavir –ritonavir không sẵn có và /hoặc bệnh nhân không dung nạp 

darunavir- cobicistat được dùng thay thế. 

Trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên động vật gợi ý remdesivir hiệu quả chống 

SARS–coronavirus và MERS- coronavirus. Vài nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm soát 

đang dược thực hiện trong dịch SARS-CoV-2. Những nghiên cứu trong phòng thí 

nghiệm gợi ý remdesivir hiệu quả hơn so với lopinavir –ritonavir. Một ưu điểm của 



Trang | 73 

Cập nhật lần cuối 10-06-2020 

 

 

remdesivir là được ghi nhận ít tương tác thuốc quan trọng. Tuy nhiên, chưa có báo cáo 

về tác động của thuốc này trên độ dài QTc. Không may là hiện nay thuốc này chưa sẵn 

có rộng rãi trên thế giới (chỉ có trong những thử nghiệm lâm sàng hoặc sử dụng được tài 

trợ từ công ty Gilead Sciences).  

Chứng cứ nhỏ ủng hộ sử dụng azithromycin (là chất ức chế yếu CYP3A4) từ thử 

nghiệm nhỏ nhãn mở không ngẫu nhiên đã được đề cập ở trên dùng 

hydroxychloroquine điều trị bệnh nhân COVID-19 (n=26) so với những bệnh nhân 

được diều trị nâng đỡ (n=16). Trên 6 bệnh nhân, kết hợp azithromycin với 

hydroxychloroquine cho thấy giảm rõ mức dương tính trong dịch tiết mũi hầu so với 

điều trị chỉ với hydroxychloroquine. Trên vài ca đơn lẻ azithromycin liên quan đến QTc 

dài và xoắn đỉnh chủ yếu trên những bệnh nhân có kèm theo những yếu tố nguy cơ 

khác. Hai nghiên cứu đánh giá đánh giá sự liên quan của azithromycin và chloroquine 

trên trên điều trị và phòng ngừa sốt rét ở Châu Phi với 114 và 1445 người lần lượt trong 

nhánh điều trị kết hợp. Sự kết hợp azthromycin và chloroquine cho thấy khá an toàn. 

Cho tổng quan chi tiết những tác dụng gây loạn nhịp trực tiếp và gián tiếp (thông qua 

tương tác thuốc – thuốc) của những điều trị thuốc thực nghiệm trên bệnh nhân COVID-

19. (bảng 15) 

Bảng 15: Cân nhắc vấn đề loạn nhịp của những thuốc thực nghiệm điều trị COVID-19 
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∆PR=1

4.8ms 

↑nhẹ  
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AZITHROMY-

CINE 
↓nhẹ ↑nhẹ 

 

↑nhẹ 

 

↑ trung 

bình -nặng 

∆QTc=5-

32ms  

 

 

Nguy cơ 

xoắn đỉnh 

rất thấp 

Tần suất 

gộp đột 
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hat nhịp 
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với 

macrolide 

 

Nghiêm trọng  

Amiodarone, 

Diysopiramide, 

flecanide, 
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digoxin 
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Lidocain, 

Mexiletine, 

Propafenone,Qu

inidine, 
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-Trong nghiên cứu 3591 
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chậm (<45l/ph) 62 bệnh 

nhân (1.6%) Block NT 2 

Mobitz 1 hoặc/và block 

NT2:1 

- Nghiên cứu 5573 bệnh 

nhân Block NT I mới 

khởi phát 132 người 

(2.4%) tại nhà và 74 

(0,5%) tại bệnh viện, 

Block NT II Wenkebach 

4 (0.07%) 9 (0.1%) 

không ghi nhận trường 

hợp Block NT III 

-Nghiên cứu 66 bệnh 

nhân xơ cứng hệ thống 
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động vagal tồn tại 14 

tháng sau điều trị  
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REMDESIVIR Không 

rõ 

Không 

rõ 

Không 

rõ 

Không rõ Không rõ Không rõ Dữ liệu tiền lâm sàng rất 

hạn chế cho thấy  là an 

toàn 

INTERFERON 

ALFACON-1 
Không 

rõ 

Không 

rõ 

Không 

rõ 

Không rõ Không rõ Không rõ Dữ liệu hạn chế: ghi 

nhận hạ huyết áp, loạn 

nhịp, bệnh cơ tim 

RIBAVIRIN Không 

rõ 

Không 

rõ 

Không 

rõ 

Không rõ Không rõ Không rõ Không tác dụng phụ trên 

tim 

METIPREDNISO-

LONE 
Không 

rõ 

Không 

rõ 

Không 

rõ 

Không rõ Không rõ Không rõ -Có thể gây rối loạn điện 

giải 

-Prednisolone TM có thể 

gây nhịp chậm xoang 

cấp hay trên những bệnh 

nhân xơ cứng hệ thống 

gây nhịp nhanh, nhịp 

chậm xoang hiếm khi 

rung nhĩ và rung thất 

 

10.1.1 Đánh giá QTc để phòng ngừa khuynh hướng loạn nhịp do thuốc. 

QTc kéo dài do một số thuốc trên lý thuyết có thể đưa đến nhịp nhanh thất đa dạng 

(xoắn đỉnh). Tuy đây là biến chứng hiếm cũng cần được cân nhắc để cân bằng với 

những lợi ích dự kiến của việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Bảng 19 là lưu đồ thực 

hành cho điều trị bệnh nhân COVID-19 để tránh xoắn đỉnh, hướng dẫn thời điểm đo và 

lập lại ECG, và những trị số QTc nên thay đổi điều trị. Vài lưu đồ khác cũng được phát 

hành. Tóm lại, cần thực hiện những bước sau để giảm nguy cơ xoắn đỉnh do thuốc: 

1. Xác định những yếu tố nguy cơ liên quan đến QTc dài; 

o Những yếu tố nguy cơ không thể cải thiện: hội chứng QT dài bẩm sinh, đã có 

QT dài do những thuốc kéo dài QT, nữ giới, > 65 tuổi, bệnh tim thực thể (hội 

chứng mạch vành cấp, suy tim mất bù, bệnh cơ tim phì đại), bệnh suy thận, 

bệnh suy gan. 

o Những yếu tố nguy cơ có thể cải thiện: hạ calci, hạ Kali, hạ Magne máu, dùng 

cùng lúc nhiều thuốc gây QTc dài và nhịp chậm; 

2. Xác địnhvà điều chỉnh những yếu tố nguy cơ có thể cải thiện trên tất cả bệnh nhân. 

Giữ Kali huyết tương ở mức cao ≥ 4.5 mEq/L); 

3. Làm ECG căn bản (12 chuyển đạo hoặc 1 chuỗi đơn tùy thuộc vào phương tiện 

sẵn có). Những bệnh nhân có QTc ≥ 500 ms có nguy cơ xuất hiện xoắn đỉnh hoặc 

đột tử. Lợi ích và nguy cơ trên những bệnh nhân này cần phải được đánh giá một 

cách thận trọng. Vài bệnh nhân có ECG gần đây  có QTc bình thường và và không 

có những chứng cứ là có thay đổi tim mạch quan trọng do COVID-19 có thể cân 

nhắc không thực hiện ECG căn bản do ECG làm nhân viên chăm sóc phải tiếp xúc 

và nhiễm cho thiết bị; 

4. Thực hiện ECG khi điều trị. Nếu bệnh nhân có QTc ≥ 500ms hoặc có QTc dài tăng 

≥ 60ms. Nên cân nhắc đổi thuốc có nguy cơ  gây QTc dài thấp hơn, giảm liều 

thuốc hoặc tiếp tục kế hoạch điều trị. Theo dõi sát QTc ( tốt nhất nên dùng theo 

dõi loạn nhịp từ xa) cân bằng điện giải là việc bắt buộc làm. 

Nhịp chậm kéo dài QT và thúc đẩy xoắn đỉnh. Do một số thuốc điều trị COVID-19 có 

tác dụng yếu làm nhịp chậm, cần cân nhắc đánh giá việc sử dụng đồng thời thuốc chẹn 

beta, thuốc ức chế kênh canxi, digoxin và ivabradin. Nếu digoxin được cân nhắc là bắt 
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buộc phải dùng cho bệnh nhân thì nên cân nhắc theo dõi nồng độ trong huyết tương 

(giảm liều nếu cần). 

 

10.1.2 Những phương diện kỹ thuật về trị số QT 

Với những bệnh nhân có phức bộ QRS rộng (≥ 120 ms) do block nhánh, tạo nhịp thất, 

cần hiệu chỉnh QTc. Một số công thức có sẵn, nhưng có thể tính đơn giản bằng cách 

dùng giá trị giới hạn là 550 ms thay vì 500 ms. Một số đề nghị cách tính hiệu QTc (trừ 

độ dài QRS 100 ms). 

 Không phải lúc nào cũng dễ thực hiện đo ECG căn bản 12 chuyển đạo do số lượng 

bệnh nhân COVID-19 tăng cao là gắng nặng lớn cho nhân viên y tế. Nên tăng cường sử 

dụng càng nhiều càng tốt những thiết bị ECG cầm tay hiện đại để giảm đo ECG truyền 

thống mục đích bảo tồn nguồn lực và hạn chế lây lan virus. Trong một nghiên cứu gần 

đây so sánh QTc trên chuyển đạo I và II từ ECG 12 chuyển đạo với từ chuỗi nhịp từ 

thiết bị ECG cầm tay trên 99 người tình nguyện khỏe mạnh và 20 bệnh nhân nhập viện 

có nhịp xoang và điều trị với dofetilide và sotalol. QT trên thiết bị cầm tay cho thấy có 
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sự tương đồng rất tốt với ECG 12 chuyển đọa căn bản cả trong giới hạn bình thường lẫn 

những bệnh nhân có QT dài. Thiết bị ECG cầm tay (Kardia moblile 6L Alivecor) có độ 

đặc hiệu cao trong việc phát hiện QTc> 450 ms và nên được xem là công cụ ngoại viện 

hiệu quả để theo dõi những bệnh nhân có QTc dài. Mới đây Kardia moblile 6L được 

FDA nhanh chóng chấp thuận dùng theo dõi QT vì thế có thể được sử dụng trên bệnh 

nhân COVID-19 được điều trị bằng hững thuốc kéo dài QT như chloroquine và 

hydroxychloroquine. 

10.2 Những cân nhắc trong sử dụng kháng đông trên bệnh nhân COVID-19 

Nhiều bệnh nhân bệnh tim hay có tiền sử bệnh tim mạch có chỉ định dùng thốc kháng 

đông. Bảng 16 liệt kê những tương tác có thể giữa điều trị COVID-19 và thuốc kháng 

vitamin K, NOACs, LMWHs và UFH. Những bệnh nhân COVID-19 có dùng kháng 

đông đường uống có thể chuyển qua thuốc kháng đông đường tĩnh mạch như UFH và 

LMWH khi nhập khoa hồi sức với bệnh cảnh lâm sàng nặng.  

 Ở đây chúng tôi cũng muốn nhắc lại cho rõ những tiêu chuẩn giảm liều  thuốc NOACs 

theo quy ước cho những bệnh nhân có thể tiếp tục dùng thuốc kháng đông đường uống. 

Muốn chi tiết hơn, bao gồm những đánh giá chức năng gan, thận và những cân nhắc 

khác trên bệnh nhân dùng NOACs. Xin tham khảo Hướng dẫn lâm sàng 2018 của 

EHRA về sử dụng NOACs trên bệnh nhân rung nhĩ. 

 Apixaban: liều tiêu chuẩn (2 x 5 mg) nên giảm còn 2 x 2,5 mg nếu có 2 trong 3 

tiêu chuẩn (cân nặng < 60 kg, tuổi > 80, Creat > 133µmol/l [ 1.5 mg/dl] hoặc CrCl 

15-29 mL/ph); 

 Dabigatran: liều tiêu chuẩn 2 x 150 mg và 2 x 110 mg. Không có tiêu chuẩn giảm 

liều được định sẵn, tuy nhiên trên hướng dẫn sử dụng thì liều 2 x110 mg nên được 

dùng trên bệnh nhân >80 tuổi, dùng đồng thời verapamil, tăng nguy cơ xuất huyết 

tiêu hóa; 

 Edoxaban: liều tiêu chuẩn (1 x 60 mg) nên giảm xuống 1 x30 mgnếu căn nặng < 

60kg. CrCl <50 ml/ph, có điều trị đồng thời thuốc ức chế mạnh P-gp; 

 Rivaroxaban: liều tiêu chuẩn (1 x20 mg) nên được giảm còn 1 x15 mg nếu CrCl < 

50 ml/ph; 

Đối với những bệnh nhân nuốt kém, NOACs có thể dùng theo những cách sau: 

 Dùng thuốc dạng nghiền nát (qua ống thông mũi dạ dày) không làm thay đổi độ 

khả dụng sinh học apixaban, edoxaban và rivaroxaban. 

 Apixaban có thể dùng dưới dạng dịch đường miệng hay qua ống thông mũi dạ dày 

với dạ dày trống (thức ăn làm giảm độ khả dụng sinh học của thuốc nghiền nát). 

Dịch apixaban 5 mg uống (12.5ml dịch qua bơm đường miệng (0,4mg/ml) với 

240ml nước) đã được phát triển. 

 Rivaroxaban có thể dùng dưới dạng dịch uống hoặc qua ống thông mũi dạ dày, 

chung với chất dinh dưỡng bổ sung (ống thông ruột không cần đặt xa dạ dày); 

 Dabigatran viên nang không nên mở ra do có thể tăng 75% độ khả dụng sinh học 

của thuốc; 
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Chú thích 

Bất kỳ NOAC có thể sử 

dụng (một cách thận trọng) 

Nếu CrCL <30mL / phút 

Dabigatran nên tránh dùng. 

Nếu CrCL <50mL / phút 

Rivaroxaban nên thận trọng 

khi sử dụng. 

Giảm liều Edoxaban (30mg OD) 

Có thể dùng một cách thận trọng 

Dabigatran có thể dùng một 

cách thận trọng 

(Nên tránh CrCL <30mL / phút) 

 

Bất kỳ NOAC có thể sử 

dụng (một cách thận trọng) 

 

Màu xám nhạt: Không tìm thấy thông tin. Màu xanh lá cây: Không có tương tác đáng kể về mặt lâm sàng, hoặc khả năng tương 

tác có thể có cường độ yếu, không yêu cầu hành động / theo dõi hoặc điều chỉnh liều bổ sung. Màu vàng: Tương tác tiềm năng 

có thể yêu cầu giám sát bổ sung (ví dụ: giám sát INR thường xuyên hơn nếu trên VKA). 

Màu cam: Tương tác tiềm năng có thể cần điều chỉnh liều. Màu đỏ: Các loại thuốc không nên dùng chung. 

↑Tiềm năng tăng tiếp xúc với thuốc chống đông máu. 

↓Tiềm năng giảm tiếp xúc với thuốc chống đông máu. 

<-> Không có ảnh hưởng đáng kể đến việc tiếp xúc với thuốc. 

Nhãn sản phẩm EMA cho edoxaban khuyên nên xem xét giảm liều từ 60 mg mỗi ngày một lần xuống còn 30 mg mỗi ngày với 

việc sử dụng đồng thời các thuốc ức chế P-glycoprotein mạnh. 

Nhãn hiệu sản phẩm của Hoa Kỳ cho apixaban đề xuất sử dụng apixaban với liều giảm (2,5 mg hai lần mỗi ngày) nếu cần. 
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11. Thông tin cho bệnh nhân 

Còn nhiều câu hỏi về đại dịch COVID-19 chưa được giải đáp. Phạm vi đầy đủ về mức 

độ nghiêm trọng của bệnh? Khả năng lan truyền của bệnh? Vai trò của những người 

nhiễm virus không có triệu chứng và chưa có trệu chứng? Virus hiện diện bao lâu? 

Những yếu tố nguy cơ của bệnh nặng? Kiến thức đang được thu thập rất nhanh và 

nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp những thông tin quan trọng cho những bệnh nhân 

tim mạch. 

Những điểm chính yếu 

 Thông tin cho bệnh nhân vô cùng quan trọng trong suốt đại dịch COVID-19 khi 

mà việc phân bố nguồn lực y tế còn là vấn đề tranh cãi. 

 Bệnh nền tim mạch có ảnh hưởng trực tiếp lên nguy cơ SARS-CoV-2 và sống còn. 

 SARS cũng như những điều trị cho COVID-19 đều có thể đưa đến những biến 

chứng tim mạch; 

 Thông tin rõ ràng đối với cộng đồng và bệnh nhân là then chốt cho việc kiểm soát 

bệnh tốt hơn và cho sự phát triển nhanh chóng những chiến lược điều trị đặc hiệu. 

11.1 Ai là người có nguy cơ cho SARS-CoV-2 nặng? 

Có nhiều đặc tính liên quan đến kết cục nặng hơn của những biểu hiện của SARS-CoV-

2. Bao gồm hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn, suy tim mạn, đái tháo đường và bệnh 

mạch máu não. Tuy nhiên những mối liên hệ đã được công nhận này có vẻ được đánh 

giá quá mức do không được điều chỉnh đầy đủ với tuổi. Tuy nhiên bệnh nhân cần được 

thông tin và cảnh báo chính xác với nhấn mạnh biện pháp giãn cách xã hội khi nguy cơ 

tiềm tàng còn cao và còn thiếu hụt về nguồn lực y tế. 

11.2 Việc điều trị của tôi thế nào trong đại dịch COVID-19? 

 Bệnh COVID-19 có thể khởi phát việc mất ổn định của bệnh tim mạch mạn tính. 

Điều này cũng có thể được thúc đẩy bởi việc gián đoạn điều trị những thuốc uống 

mạn tính và bệnh nhân nên được thông tin về việc tìm đến những hướng dẫn y tế 

trước khi bất kỳ những thay đổi điều trị nào; 

 Liều aspirin dùng để phòng ngừa thứ phát đối với bệnh huyết khối xơ vữa không 

có tác dụng kháng viêm do đó không nên bị gián đoạn với bệnh nhân COVID-19 

mà không có bất kỳ lý do thích hợp nào khác chẳng hạn như biến chứng xuất huyết 

đang diễn tiến hay yêu cầu cần làm thủ thuật can thiệp không có chương trình. 

 Nhiều bệnh nhân nguy cơ tiềm tàng cho SARS-CoV-2 được điều trị với những 

thuốc ức chế hệ Renin-angiotensin gồm những thuốc ức chế men chuyển (ACEi), 

ACE2 tạo thuận lợi cho coronavirus đi vào tế bào nhưng không bị ức chế bởi ACEi 

hay ARB cũng như không tăng lên bởi những thuốc này. Vì những lý do này bệnh 

nhân không nên tự ngưng những thuốc này mà không có hưỡng dẫn y tế.  

 Có những điều trị cần được điều chỉnh khi bắt đầu dùng đồng thời điều trị đặc hiệu 

cho bệnh COVID-19. Những điều trị này được bắt đầu trong bệnh viện và những 

tương tác thuốc có thể xảy ra được tóm tắt trong bảng 17- bảng18. 
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Bảng 17: Những bệnh lý đồng thời có thể liên quan đến diến tiễn nhiễm 

SARS-CoV-2 nặng hơn. Nhiều yếu tố trong số này có thể bị nhiễu bởi tuổi tác 

 Bệnh phổi mạn tính 

 Suy tim ổn định ( NYHA 3 hoặc 4) 

 Đang chờ phẫu thuật tim 

 Tiền căn ghép tạng hoặc suy giảm miễn dịch 

 Tăng huyết áp 

 Bệnh mạch vành 

 Bệnh mạch máu não 

 Đái tháo đường 

 Béo phì nặng (>40kg/m2) 

 

Bảng 18: Tương tác thuốc dùng để chữa COVID-19 có thể xảy ra 
Thuốc dùng điều trị 

COVID-19 

Tương tác Hành động 

Chloroquine và 

hydroxychloroquine 

Betablockers và thuốc kéo 

dài QT 

Theo dõi ECG 

Methylprednisolone Warfarin  Theo dõi INR 

 

 

Thuốc kháng retrovirus 

Warfarin Theo dõi INR 

 Statins Khởi đầu với atorvastatin 

hoặc rosuvastatin liều thấp 

NOACs Tránh apixaban và 

rivaroxaban 

Thuốc chống loạn nhịp Dùng thuốc kéo dài QT và 

digoxin liều thấp một cách 

thậ trọng 

 

Những thuốc này được khởi đầu trong bệnh viện. Danh sách tương tác thuốc đầy đủ 

xem bảng 15 và 16 

11.3 Giao tiếp với người khác, lối sống lành mạnh và lời khuyên y tế trong suốt đại 

dịch COVID-19 

Những thông tin sau đây quan trọng với những người có bệnh tim mạch: 

 Giao tiếp với người khác: 

o Tránh những người bị ốm; 

o Giữ khoảng cách 2m với người khác bất kỳ khi nào có thể; 

o Rửa tay kỹ với xà phòng và nước ấm ít nhất 20 giây; 

o Che mũi miệng khi ho hay hắt hơi với khăn, giấy hay mặt trong khuỷu tay; 

o Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng; 

o Loại bỏ virus, thường xuyên lau chùi bề mặt như tay nắm cửa bằng chất sát 

khuẩn; 

o Tự cách ly trong trường hợp có triệu chứng sốt, ho hay viêm phổi; 

o Ở nhà càng càng nhiều càng tốt; 

o Hoạt động thể chất thường xuyên để tránh huyết khối tĩnh mạch và duy trì thể 

trạng tốt. 
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Hơn nữa, mọi người được khuyến khích tuân thủ những hướng dẫn cơ quan quản lý y tế 

và nhà cầm quyền địa phương tại nơi cư trú dù những khuyến cáo này có thể khác nhau. 

 Lối sống lành mạnh:  

Duy trì lối sống lành mạnh (ăn uống lành mạnh, bỏ hút thuốc lá, hạn chế uống rượu, 

ngủ đủ, năng động giữ hoạt động thể chất tích cực). Cách ly hay giới hạn thể chất kết 

hợp với những bệnh lý đồng thời khác có thể dẫn đến không hoạt động làm tăng nguy 

cơ huyết khối tĩnh mạch. Nên khuyến khích mạnh mẽ những hoạt động thể chất trong 

nhà hay ngoài trời giữ khoảng cách xã hội, điều này cũng sẽ giúp cải thiện thể trạng. 

Duy trì mạng xã hội nên được khuyến khích nhẹ. 

 Lời khuyên y tế: 

o Tiếp tục thuốc đã được kê toa cho bệnh tim mạch. 

o Tìm đến chăm sóc y tế ngay lập tức khi có những triệu chứng chẳng hạn như 

đau ngực. Đừng bỏ mặc những triệu chứng. 

o Đừng gián đoạn việc theo dõi bệnh tim và tìm đến hướng dẫn của basc sĩ tim 

mạch ngay khi tình trạng tim mạch trở nên xấu đi. 

 

 

THÔNG TIN 

BỆNH NHÂN 
 

Nguy cơ nhiễm SARS-CoV 

Triệu chứng cảnh 

báo SARS-CoV-2 

Xử trí điều trị 

lâu dài 

Tương tác của điều trị 

Covid-19 với điều trị khác 

Kiểm soát 

lối sống 

Phổ biến hướng dẫn 

cụ thể của COVID-19 
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Giữ bản thân 
bận rộn với 
những thực vật 
như làm vườn, 
dọn dẹp 

Lời khuyên dành cho bệnh 

nhân từ diễn đàn ESC 

Đi bộ thể dục 
quanh vườn 
hay tham gia 1 
lớp học online 

Sử dụng 
những 

phương tiện 
ảo để giao tiếp 

xã hội 

 

Tránh quá 
nhiều việc 

thông tin xấu 

 
Ăn tốt, điều độ 
và lành mạnh 

Uống nhiều 
nước hoặc 

thưởng thức 1 
tách trà hay café 

ở nơi yên tĩnh 

Dùng thời gian 
rảnh với hoạt 
hoạt động giải 

trí như đọc sách 

 
Tập trung vào 

hơi thở 
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