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Định nghĩa và thuật ngữ hậu COVID
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Định nghĩa và thuật ngữ hậu COVID
Post COVID-19 condition occurs in individuals with a history of probable or confirmed
SARS CoV-2 infection, usually 3 months from the onset of COVID-19 with symptoms and
that last for at least 2 months and cannot be explained by an alternative diagnosis.
Common symptoms include fatigue, shortness of breath, cognitive dysfunction but also
others and generally have an impact on everyday functioning. Symptoms may be new onset
following initial recovery from an acute COVID-19 episode or persist from the initial
illness. Symptoms may also fluctuate or relapse over time.

Tình trạng rối loạn xảy ra ở bệnh nhân có tiền sử có khả năng hoặc được
khẳng định nhiễm COVID-19, thường 3 tháng kể từ ngày khởi phát triệu
chứng, tồn tại kéo dài ít nhất 2 tháng và không thể lý giải bằng các chẩn
đoán khác. Triệu chứng phổ biến nhất bao gồm: mệt mỏi, khó thở, rối loạn
nhận thức và một vài triệu chứng khác, có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng
ngày. Các triệu chứng có thể xuất hiện mới sau khi COVID-19 đã hội phục
hoặc tồn tại từ giai đoạn ban đầu. Các triệu chứng có thể dao động hoặc tái
phát theo thời gian

Định nghĩa và một số thuật ngữ
•
•
•
•
•

Long COVID-19
Post acute sequelae of SARS-CoV-2 infection (PASC)
Post-acute COVID-19
Chronic COVID-19
Post COVID-19 syndrome

Một số nghiên cứu về hậu COVID-19
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Fig. 1

Một số nghiên cứu về hậu COVID-19
Thời gian thăm khám sau khởi phát các triệu chứng COVID-19
trong nghiên cứu (1)

The Lancet Regional Health – Europe 2021 6DOI: (10.1016/j.lanepe.2021.100122)

Fig. 2

Một số nghiên cứu về hậu COVID-19
Phân bố các hội chứng hậu COVID-19 trong nghiên cứu (1)
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Một số nghiên cứu về hậu COVID-19
Liên quan giữa nồng độ kháng thể IgG với các triệu chứng hậu
COVID-19 trong nghiên cứu (1)

Các triệu chứng tại lần thăm khám thứ 3 (khoảng 6.8 tháng sau khởi phát) có liên
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Copyright © 2021 The Authors Terms and Conditions

Một số nghiên cứu về hậu COVID-19
Một yếu tố dự đoán liên quan đến các triệu chứng hậu COVID-19 trong NC (1)

Một số nghiên cứu về hậu COVID
ở bn không nhập viện

(Source: policy brief 39 –WHO)

Một số nghiên cứu về hậu COVID
ở bn nhập viện trước đó

(Source: policy brief 39 –WHO)

Ảnh hưởng hậu COVID lên các cơ quan
- Hô hấp
- Huyết học.
- Tim mạch.
- Thần kinh và tâm thần.
- Thận tiết niệu.
- Nội tiết.
- Tiêu hóa và gan mật.
- Da liễu (rụng tóc).
- Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C)

Các triệu chứng hậu COVID-19
- Khó thở hoặc cảm giác hụt hơi.
- Mệt mỏi hay chóng mặt.
- Các triệu chứng sẽ nặng hơn sau các hoạt động thể
lực hoặc tinh thần.
- Ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung tư tưởng
và rối loại giấc ngủ.
- Ho kéo dài.
- Đau ngực.
- Thay đổi giọng nói.
- Đau cơ.
- Mất vị giác hoặc rối loạn cảm giác vị giác, khứu giác.
- Đau đầu.
- Đau cơ hay đau khớp.
- Trầm cảm hoặc lo lắng.
- Sốt.

Một số vấn đề khác về hậu COVID
• Cơ chế bệnh sinh: chưa rõ ràng.
• Không phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh COVID-19 ban
đầu và khoảng thời gian của các triệu chứng trong giai đoạn cấp
tính.

• Có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần.
• Các bệnh lý hậu COVID xảy ra ở cả bn COVID-19 nhập viện
hoặc không nhập viện trong giai đoạn cấp tính của bệnh.
• Trẻ em ít có khả năng bị COVID-19 nặng nhưng vẫn có thể
chịu đựng các bệnh lý hậu COVID-19

Chẩn đoán và điều trị
• Hậu COVID là một chẩn đoán lâm sàng dựa trên tiền sử bị COVID-19 và
không hồi phục một cách đầy đủ cùng với sự xuất hiện hoặc kéo dài các
triệu chứng.
• Xét nghiệm dương tính với virus hoặc có kháng thể không có ý nghĩa
quyết định cho chẩn đoán.
• Việc đánh giá người bệnh nên dựa vào các vấn đề mà người bệnh có sau
khi đã loại trừ những chẩn đoán khác có thể dẫn đến các vấn đề tương tự.
• Điều trị cũng dựa theo tình trạng hiện có của người bệnh sau khi đã loại trừ
các chẩn đoán thay thế.

Kết luận
• Hậu Covid là bệnh lý mới nổi chưa được hiểu biết đầy đủ nhưng có thể gây tình
trạng sức khỏe nghiêm trọng (tàn tật)
• Một số lượng lớn người lớn (và cả trẻ em) có các bệnh lý hậu COVID nhưng con
số chính xác thì khó để xác định
• Việc đánh giá và quản lý các vấn đề hậu COVID-19 cần có sự đồng thuận và tiếp
cận đa ngành

• Tổ chức đối phó với hậu COVID một cách có hệ thống
• Những trường hợp hậu COVID cần được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
khác nhau
• Cần thêm các nghiên cứu về hậu COVID để làm rõ mọi khía cạnh của hậu COVID
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