
ĐỀ XUẤT KIỂM SOÁT 

CÁC VẤN ĐỀ HẬU COVID-19 
 

Bs Nguyễn Trung Cấp 



Các thách thức của vấn đề rối loạn 

hậu COVID-19 

• Tiêu chuẩn xác định 

– Triệu chứng cũ tồn tại trong vòng 4 tuần: Di 

chứng ngắn hạn của COVID-19 

– Triệu chứng mới xuất hiện, tồn tại sau 4 tuần: 

Post COVID 



Các thách thức của vấn đề rối loạn 

hậu COVID-19 

• Biểu hiện: Phong phú 

– Mệt mỏi 

– Thở gấp hoặc khó thở 

– Ho 

– Đau khớp 

– Tưc ngực 

– Các vấn đề về trí nhớ, khả năng tập trung hoặc 

giấc ngủ 



Các thách thức của vấn đề rối loạn 

hậu COVID-19 

• Biểu hiện: Phong phú 

– Đau cơ hoặc đau đầu 

– Nhịp tim nhanh, loạn nhịp 

– Mất mùi hoặc vị 

– Trầm cảm hoặc lo lắng 

– Sốt 

– Chóng mặt tư thế 

– Giảm thể lực, sức bền 

 



Cơ chế hậu COVID-19: Chưa rõ 

• Hậu quả của tổn thương thực thể 

–Xơ phổi, giảm chức năng hô hấp 

–Xơ hóa cơ tim (Nhồi máu vi thể) 

–Nhồi máu não vi thể 

–Nhiễm virus kéo dài ? 



Cơ chế hậu COVID-19: Chưa rõ 

• Rối loạn tâm thần sau Covid-19 

– Trẩm cảm 

–Rối loạn giấc ngủ 

• Rối loạn miễn dịch – tự miễn 

–Rối loạn MD tế bào 

–Kháng thể tự miễn 

 



Cơ chế hậu COVID-19: Chưa rõ 

• Rối loạn nội môi 

–Tăng đông kéo dài 

–Phản ứng viêm kéo dài 

• Rối loạn nội tiết - chuyển hóa 

–Rối loạn chuyển hóa đường 

–Ảnh hưởng nội tiết 

 



Tiếp cận BN hậu Covid: 

• Xác định các vấn đề: 

– Hậu quả của tổn thương thực thể: Phục hồi CN 

– Trầm cảm, RL tâm thần: Hỗ trợ tâm lý, thuốc điều trị 

– Tình trạng RL miễn dịch tự miễn: Thuốc điều trị 

– RL chuyển hóa, nội môi: Thử nghiệm điều trị với các 

giả thuyết cơ thế 

 

 

 



Tiếp cận BN hậu Covid: 


