SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN VIÊM GAN C

Anti-HCV (+)

Đánh giá ban đầu

Tái khám định kỳ
HCV
ARN(-)

HCV
ARN(+)

- Tư vấn.
- XN: AST, ALT, Bil, HCV
ARN.
- Ghi thông tin: “Sổ đăng kí
bệnh nhân viêm gan C”
- Hẹn tái khám.

(+)

- FibroScan hoặc APRI
hoặc sinh thiết
- Tư vấn các bước tiếp theo
.

Xác định viêm gan
virut C mạn

+ Thời gian mắc bệnh > 6 tháng,
+ hoặc có xơ gan (APRI ≥ 1,45,
hoặc FibroScan > F2) và loại trừ
căn nguyên khác

Đánh giá và tư vấn
trước điều trị (Mục A)

Xét nghiệm trước
điều trị

Không đủ tiêu chuẩn
điều trị

Tiêu chuẩn điều trị:
- HCV RNA (+);
- C/n gan còn bù
- CTM: Hb>13g (nam), >12g
(nữ); Neutro>1,5 G/l; TC >
75G/L; HSM: creatinin <
1,5mg/dL;
- Không có các chống chỉ định.
- Đã được xét duyệt điều trị
- Vào sổ theo dõi điều trị bệnh
nhân viêm gan C

1. CTM, urê, creatinin, ĐGĐ
2. AST, ALT, GGT, Bil, Alb,
AFP, PT%, INR
3. X-Quang tim phổi thẳng
4. FT4, TSH
5. Siêu âm ổ bụng, điện tâm đồ
6. Sinh thiết gan, hoặc Fibrotest,
hoặc Fibroscan, hoặc APRI)
7. HBsAg, anti-HIV
8. Test định tính thử thai với
bệnh nhân nữ.
10. Định týp HCV

Đủ tiêu chuẩn điều
trị

Điều trị và theo dõi

- Hẹn tái khám 1 tháng/lần
- Đánh giá lâm sang và cận lâm
sàng khi tái khám:
+ CTM: 1 tháng/lần
+ HCV ARN: tuần thứ 4, 12,
24, 48 sau khi điều trị
+ FT3, FT4, TSH: 2 tháng/lần
hoặc khi cần
+ Xét nghiệm khác, nếu cần

Xử trí các tác dụng
không mong muốn
(Mục B)

A/ ĐÁNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TRƯỚC ĐIỀU TRỊ:
- Nếu bệnh nhân ≥ 3 tuổi, có chỉ định điều trị và không chống chỉ định:
+ Cân nhắc điều trị với bệnh nhân đang có chỉ định điều trị truyền máu.
+ Thực hiện các xét nghiệm trước điều trị và định typ viêm gan C
+ Lưu thông tin vào “Sổ xét duyệt điều trị thuốc kháng vi rút viêm gan C”
+ Sau khi BS trưởng khoa đồng ý điều trị:
 Tư vấn cho bệnh nhân về phác đồ điều trị, hiệu quả, tác dụng không mong muốn và tuân thủ điều
trị
 BN ký phiếu chấp thuận điều trị.
- Nếu bệnh nhân không đủ điều kiện điều trị:
+ Hẹn tái khám định kỳ tùy tình trạng bệnh nhân

B/ XỬ TRÍ CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
a) Giảm bạch cầu
- Số lượng BC <1,5G/L: giảm liều PegIFN α-2a còn 135mcg/tuần (giảm liều PegIFN α-2b còn
1mcg/kg/tuần, sau đó có thể giảm tiếp xuống 0,5mcg/kg/tuần). Có thể d ng G-CSF (Granulocyte colonystimulating); số lượng BC < 1G/dL: ngừng điều trị;
- BC đa nhân trung tính < 0,75g/dL: giảm liều PegIFN α-2a còn 135mcg/tuần (PegIFN α-2b
1mcg/kg/tuần sau đó có thể giảm tiếp xuống 0,5mcg/kg/tuần). Có thể d ng G-CSF; BC đa nhân trung
tính < 0,5g/dL: ngừng điều trị.
b) Thiếu máu
- Hb < 10g/dL: giảm liều ribavirin và có thể dùng thêm erythropoietin, darbepoietin;
- Hb 8,5-10g/dL: giảm liều PegIFN và ribavirin 50 cho đến liều 200mg ngày;
- Hb <8,5g/dL: ngừng ribavirin.
c) Giảm tiểu cầu
Số lượng tiểu cầu < 50g/dL: giảm liều PegIFN α-2a còn 90mcg/tuần (PegIFN α-2b: giảm liều còn
1mcg/kg/tuần, sau đó có thể giảm tiếp xuống 0,5mcg/kg/tuần);
- Số lượng tiểu cầu < 25g/dL: ngừng điều trị.
d) Trầm cảm: Thuốc chống trầm cảm ức chế chọn lọc tái hấp thu serotonin, hội chẩn bác sĩ chuyên khoa
tâm thần
-
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e N ười bệnh có rối loạn chức ă

ế ngừng điều trị
ến giáp: hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa nội tiết.

