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BỆNH SỬ:

 Cách 2 tháng bé có sốt cao liên tục khoảng 2 ngày kèm đau họng, sổ mũi, ho khan, test nhanh
Covid 19 (+) nên người nhà mua thuốc không rõ loại cho bé uống, sau 7 ngày test nhanh lại (-) 
nên ngừng thuốc. Ho khan kéo dài thỉnh thoảng có khạc đàm trắng đến cách 2 ngày khám bé có
sốt nhẹ( không rõ nhiệt độ ) kèm đau âm ỉ vùng trước ngực. Cùng ngày bé mệt , khó thở nhẹ
khi gắng sức người nhà đưa bé đi khám tại Bệnh viện Bình An.

 Test nhanh Covid (-) tại nhà .

 Tiền sử: Cả nhà gồm ông bà, ba mẹ trẻ nhiễm covid 19, bé chưa tiêm ngừa vaccine covid 19.

 Lâm sàng :

 Bé tỉnh, tiếp xúc tốt,da niêm hồng

 Mạch: 90l/p, NT: 25 l/p, NĐ: 37°C,

HA: 110/60mmHg, SPO2: 98%

 Phổi ran nổ vùng 2 đáy phổi



XÉT NGHIỆM



Siêu âm tim + ECG



XQuang ngực thẳng



CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

 Viêm phổi mức độ trung bình /COVID 19 KÉO DÀI

 ĐIỀU TRỊ : 

TOA NGOẠI TRÚ

Klamentin 875/125 mg Uống ngày 2 lần , mỗi lần 01 viên uống sáng- chiều  14 viên

Quafa- Azi 500mg Uống sáng 01 viên 07 viên

Methyprednisolon 4mg Uống ngày 2 lần , mỗi lần 01 viên uống sáng- chiều  14 viên

Tatanol 500 mg Uống 01 viên khi trẻ sốt >38,5 độ C , kết hợp lau mát tích cực 20 viên

Vitamin C 500mg Uống ngày 2 lần , mỗi lần 01 viên uống sáng- chiều  14 viên

Bromhexin 8mg Uống ngày 2 lần , mỗi lần 01 viên uống sáng- chiều  14 viên 



TÁI KHÁM SAU ĐIỀU TRỊ 7 NGÀY

 Bé tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, giảm 
ho, hết đau ngực,hết khó thở khi vận 
động. 

 Sinh hiệu ổn

 Tim đều không âm thổi bệnh lý

 Phổi không rales

 Bụng mềm gan lách không to

 XQuang ngực thẳng



XQuang ngực thẳng sau điều trị



NHẮC LẠI ĐỊNH NGHĨA VỀ COVID -19
 Chưa có 1 đồng thuận nào thống nhất cho định nghĩa hậu covid 19 ở trẻ em và người lớn.

 Theo CDC: HC sau nhiễm COVID-19 là môt thuật ngữ bao quát chỉ các triệu chứng về
thực thể hoặc về tâm thần kinh mới xuất hiện, hoặc tiếp tục tiến triển sau khi nhiễm
COVID-19 từ 4 tuần trở lên.

 Theo NICE: Các triệu chứng xuất hiện khi nhiễm covid-19 kéo dài hơn 12 tuần và không
thể giải thích bằng các chẩn đoán khác. H/C này biểu hiện với hàng loạt các triệu chứng
thường chồng lắp, biến động và thay đổi theo thời gian.

 NICE chia tình trạng nhiễm COVID-19 thành 3 giai đoạn:

 Covid-19 cấp tính ( TC < 4 tuần).

 Covid-19 tiến triển ( TC: 4 - 12 tuần).

 HC hậu COVID-19 (TC > 12 tuần mà không có chẩn đoán khác).

 Thuật ngữ “COVID-19 kéo dài” bao gồm cả COVID-19 tiến triển và HC hậu COVID-19.



Bàn luận:

- BN khám muộn -> tổn thương phổi.

- Tổn thương phổi trung bình, tuy nhiên bé được xử trí kịp thời nên BN diễn tiến hồi
phục tốt.

- Vấn đề đặt ra có nên khuyến khích tất cả trẻ em sau khi bị covid nên đi kiểm tra
định kỳ không (bao lâu thì đi kiểm tra?) hay khi có triệu chứng mới đi khám vì nếu
chủ quan thì có thể phát hiện chậm trễ tổn thương đa hệ thống các cơ quan (MIS-C)
xuất hiện vào tuần thứ 2 đến tuần thứ 6 ở trẻ sau nhiễm covid.



 Phát hiện tổn thương phổi sớm tiên lượng sống còn tốt hơn (nhất là trẻ không có
triệu chứng, giảm oxy thầm lặng)  tránh tổn thương viêm đa hệ thống các cơ
quan (MIS-C).

 Đánh giá tổng thể, toàn diện lâm sàng -> CLS để có hướng xử trí kịp thời, tốt nhất
cho trẻ .

 Cần quan tâm kiểm tra hậu covid trên những trẻ có triệu chứng khác sau nhiễm
covid.

Bài Học



TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Quyết định số 405/QĐ – BYT 22/02/2022 Hướng dẫn chẩn đoán và 
điều trị trẻ em.

 2. Hậu covid 19 trẻ em của PGSTSBS Phùng Nguyễn Thế Nguyên Bộ 
môn Nhi Bệnh viện Nhi Đồng 1.



XIN CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÚC SỨC KHỎE 
QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ ANH CHỊ


