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Giới thiệu 
 
 
 

 

Sự bùng phát toàn cầu của COVID-19 đang có tác động mạnh mẽ trên toàn thế giới.1,2 Sự lan 

truyền rộng rãi của virus ở Ý3 đã khiến chính quyền quốc gia và khu vực đưa ra các biện pháp khác 

thường để ngăn chặn sự lây lan. Bệnh có thể gây tổn thương phế nang dẫn đến suy hô hấp cấp thiếu 

oxy (ARF), cần phải thở máy với một tỷ lệ cao trong các trường hợp.
4-6 

   
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hô hấp của Ý đã thúc đẩy một cuộc kiểm định giữa các bác sĩ hô 

hấp trực tiếp điều trị COVID-19 với mục đích xây dựng hướng dẫn và đề xuất một thuật toán quản 

lý chung để áp dụng trong điều trị bệnh này ở bệnh viện.7 Cuộc kiểm định xác định hai lĩnh vực 

khẩn cấp cho hành động: tổ chức và điều trị. Sau này, chúng tôi tin rằng, cũng nên bao gồm phục 

hồi chức năng hô hấp, vì nó là một thành phần quan trọng trong quản lý điều trị của những bệnh 

nhân này. Phục hồi chức năng hô hấp (PHCN HH) được định nghĩa là "Can thiệp đa ngành dựa trên 

đánh giá và điều trị cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn, tập luyện thể chất, giáo dục và điều 

chỉnh hành vi được thiết kế để cải thiện tình trạng thể chất và tâm lý của người mắc bệnh hô hấp". 8 

Trong bối cảnh này, và liên quan đến chủ đề của tài liệu này - bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-

19 - các can thiệp vật lý trị liệu đặc biệt quan trọng. 

Dựa trên kinh nghiệm chung của chúng tôi cho đến nay trong việc đối phó với bệnh và dựa trên 

kiến thức hiện có (mặc dù vẫn còn hạn chế và đang phát triển), chúng tôi ở đây đề xuất một Tuyên 

bố đồng thuận về Phục hồi chức năng hô hấp ở bệnh nhân mắc COVID-19. Nó đại diện cho ý kiến 

chuyên gia của các bác sĩ lâm sàng tham gia vào lĩnh vực PHCN HH, được gọi là - cùng với các 

chuyên khoa khác - để đối mặt với tình trạng khẩn cấp này. 
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Tìm kiếm tài liệu 

Chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm các tài liệu đã xuất bản trong PubMed, Ovid, Embase cơ sở dữ liệu 

trực tuyến và các trang web có liên quan từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đến ngày 19 tháng 3 năm 

2020 để lấy hướng dẫn và khuyến nghị, phân tích tổng hợp, đánh giá hệ thống, trạng thái nghệ 

thuật, và các thử nghiệm ngẫu nhiên. Các thuật ngữ tìm kiếm là: "Viêm phổi coronavirus", 

"ARDS", "Suy hô hấp thiếu oxy cấp tính", "SARS", "MERS", "Cúm", "Phục hồi chức năng phổi 

hoặc Vật lý trị liệu và Bệnh truyền nhiễm cấp tính hoặc Suy hô hấp cấp tính "," Thông khí không 

xâm lấn VÀ suy hô hấp thiếu oxy cấp tính "," Cai thở máy". 

 

 

Sự hình thành khuyến cáo và đồng thuận 
 
 
 

 

Dựa trên tìm kiếm tài liệu, một nhóm nhỏ các chuyên gia đã tạo ra một tài liệu sơ bộ sau đó được 

gửi cho những người tham gia. Đồng thuận về tài liệu cuối cùng đạt được thông qua một cuộc họp 

video. 

 
Dưới đây là các khuyến cáo mà chúng tôi cân nhắc là phù hợp và cấp thiết nhất. 
 
 

 

Khuyến cáo chung 
 
 
 

 

Nhóm đã cân nhắc định nghĩa về mức độ nghiêm trọng dựa trên Tổ chức Y tế Ý 9: 
 

a) Tình trạng nhẹ: người bệnh có viêm phổi (chẩn đoán lâm sàng hoặc x-quang) không có 

 

Dấu hiệu viêm phổi nặng;  

b) Tình trạng nghiêm trọng: sốt hoặc ghi ngờ nhiễm trùng hô hấp, nhịp thở >30 l/phút, khó 

thở, SpO2 < 90% với thông khí phòng;  

c) Tình trạng rất nghiêm trọng: (giả định giống Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển- 

ARDS): dấu mô kẽ trên X-Quang, paO2/FiO2 <300 
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• Người điều hành chăm sóc chỉ định Phục hồi chức năng Hô hấp cần phải có đủ kỹ năng 

(lý lịch phù hợp và kinh nghiệm về Vật lý trị liệu hô hấp); nếu không có các Vật lý trị 

liệu viên chuyên khoa, các nhân viên y tế có sẵn phải vượt qua bài kiểm tra đào tạo về 

một số nguyên tắc hành vi và thực hành rõ ràng. 

• Người điều hành và người bệnh phải tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ 

và mặc tất cả các đồ bảo hộ được chỉ định trong các tài liệu liên quan10-11. 

• Phục hồi chức năng Hô hấp là trị liệu không dùng thuốc với một quá trình được thực 

hiện theo ba giai đoạn: đánh giá, can thiệp và tái đánh giá (đánh giá trên tất cả chức 

năng cơ bản, đặc biệt chú ý đến trạng thái ý thức, hô hấp, tim mạch, chức năng vận 

động, và chất lượng cuộc sống) 

• Tất cả các can thiệp và hoạt động phải được thực hiện để tránh hoặc giảm nguy cơ sản 

xuất giọt bắn (đặc biệt liên quan đến các can thiệp thông thoáng đường thở) 12 

• Bất kể loại can thiệp nào, phải điều chỉnh cường độ, thời gian và phương thức cho phù 

hợp với nhu cầu của từng người bệnh, đặc biệt đối với những người mắc bệnh nặng / 

nguy kịch, người cao tuổi, béo phì, có bệnh nền và các biến chứng khác13,14 

• Đánh giá và giám sát nên tiếp tục trong suốt quá trình phục hồi. Người bệnh không đáp 

ứng các tiêu chuẩn đặt ra cần phải được đánh giá lại hàng ngày. 

• Các nhà quản lý Phục hồi chức năng cũng có thể tham dự để giảm bớt lo lắng và trầm 

cảm ở những người bệnh bị mê sảng, tức giận, sợ hãi, mất trí nhớ, mất ngủ, hoảng loạn 

hoặc cảm giác bị bỏ rơi trong khi cách ly và điều trị tích cực, hoặc có nguy cơ không 

hợp tác hoặc không tuân thủ điều trị. 
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Giai đoạn cấp (tình trạng hô hấp rất nghiêm trọng) 

 

Hoàn cảnh: phòng cấp cứu, cứu thương, đơn vị chăm sóc cấp cứu, ICU, tăng dần đến dưới ICU 
 

 

• Can thiệp Phục hồi chức năng trong giai đoạn này phải được bắt đầu khi người bệnh đã 

đạt được sự ổn định lâm sàng tối thiểu. Nên dừng các phương pháp điều trị trong trường 

hợp: sốt cao; khó thở tăng lên; nhịp thở> 30 l/phút; SPO2 <93% khi điều trị oxy hoặc 

cần FiO2> 50% khi thở máy không xâm lấn (NIV), PEEP/ CPAP > 10 cm H2O; suy hô 

hấp, tăng huyết áp động mạch, nhịp tim chậm hoặc nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim 

xen kẽ, sốc, an thần sâu, bằng chứng của tổn thương X quang tiến triển (> 50%) trong 

vòng 24-48 h 15 

• Các can thiệp Vật lý trị liệu hô hấp thông thường nhằm mục đích cải thiện giảm khó thở, 

thông thoáng khí quản. Tập luyện cơ xương và duy trì / phục hồi chức năng sinh hoạt 

hàng ngày (ADL) bị chống chỉ định vì chúng có thể tăng tải thêm trên hệ thống hô hấp 

làm cho người bệnh tăng thêm nguy cơ suy giảm. 

• Khi điều trị suy hô hấp cấp (ARF) bằng thông khí không xâm nhập (NIV) hoặc cai thở 

máy [MV], nên sử dụng các phác đồ tương tự với các phác đồ được chỉ định cho suy hô 

hấp cấp mới (ví dụ: giảm FiO2, giảm PEEP) 16-19.  

• Không nguyến nghị kỹ thuật thông đàm trong giai đoạn cấp tính ở những người bệnh 

không có vấn đề lớn về tắc nghẽn phế quản. Sự thật là những lợi ích có thể đạt được ít 

hơn nguy cơ bội nhiễm cho người điều trị. Tỷ lệ rủi ro / lợi ích nên được đánh giá trên 

cơ sở một trường hợp duy nhất ở những người bệnh bị giãn phế quản hoặc với tình trạng 

co thắt phế quản rõ ràng, sử dụng các công cụ đảm bảo khoảng cách an toàn với người 

bệnh 15 

• Đánh giá các thông số lâm sàng hô hấp hai lần mỗi ngày (nhiệt độ, SaO2, SpO2 / FiO2, 

ho, khó thở, nhịp hô hấp, đồng vận ngực-bụng). Chúng tôi khuyên bạn nên phát triển 

một thuật toán để quản lý việc đánh giá / can thiệp 
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• Đánh giá xu hướng sức mạnh cơ ngoại biên (theo thang đo và động lực kế của Hội đồng 

nghiên cứu y tế) nên được thực hiện ngay khi có thể. 

• Thay đổi thường xuyên của tư thế, vận động thụ động và / hoặc kích thích điện thần kinh 

cơ nên được thực hiện ở người bệnh đang hôn mê.15, 17-30 

• Đặt tư thế (ngồi, nửa ngồi-giảm khó thở, nằm sấp) với sự theo dõi chặt chẽ được chỉ 

định để cải thiện tỷ lệ thông khí/tưới máu và để tránh tổn thương do bất động.
15, 17-30
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Bảng 1. Vật lý trị liệu cho người bênh COVID-19 trong giai đoạn nguy kịch 
 

 

Hỗ trợ thông khí/cai máy thở 

o Theo dõi tình trạng lâm sàng (dấu hiệu và cận lâm sàng) 

o Điều trị hỗ trợ thông khí và liệu pháp oxy 

o Phác đồ rút nội khí quản có hoặc không có NIV/CPAP 

Ngăn ngừa giảm khả năng 

o Vận động thụ động/chủ động 

o Thay đổi tư thế thường xuyên 

o Đặt tư thế (ngồi sớm/nằm sấp) 

o Kích thích điện thần kinh cơ 
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Giai đoạn cấp (tình trạng nghiêm trọng) 

 
Hoàn cảnh: không phải khoa ICU (các Khoa nội, hô hấp, bệnh truyền nhiễm, hay các Khoa khác) 
 
 

 

● Ở những người bệnh nhập viện với tình trạng nhẹ / trung bình, Phục hồi chức năng Hô hấp 

có thể cải thiện các triệu chứng (khó thở, lo lắng và trầm cảm), mức độ thể chất và chất 

lượng cuộc sống 
10-13, 17, 19-30

 

● Nên dừng can thiệp Vật lý trị liệu trong trường hợp: sốt cao, khó thở nặng hơn; SPO2 <93% 

hoặc có ít nhất 4 lần giảm trong khi tập luyện (mất bão hòa), tức ngực, ợ hơi, chóng mặt, 

nhức đầu, nhìn không rõ, đánh trống ngực, đổ mồ hôi, không giữ được thăng bằng, tăng nhu 

cầu hỗ trợ O2 hoặc NIV, bằng chứng về tổn thương x-quang tiến triển (> 50%) trong vòng 

24-48 h
15 

 

Bảng 2. Vật lý trị liệu cho người bênh COVID-19 giai đoạn cấp 

 

Hỗ trợ thông khí/cai máy thở 

o Theo dõi tình trạng lâm sàng (dấu hiệu và cận lâm sàng) 

o Điều trị hỗ trợ thông khí và liệu pháp oxy 

Ngăn ngừa giảm khả năng 

o Vận động (giúp người bệnh ra khỏi giường) 

o Thay đổi tư thế thường xuyên/xoay trở thường xuyên 

o Đặt tư thế (ngồi sớm/nằm sấp) 

o Các bài tập chi chủ động (với các dụng cụ chuyên dụng) và tái huấn luyện cơ 

o Tập mạnh các cơ ở chi 

o Kích thích điện thần kinh cơ 

o Huấn luyện cơ hô hấp trong trường hợp cơ hô hấp yếu 

Vật lý trị liệu lồng ngực 

o Ho khan không có đàm nhớt nên sử dụng an thần nhằm tránh mỏi mệt và khó thở 
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o Kỹ thuật thông đàm phế quản được chỉ định ở những người bệnh nhiều đàm nhớt với các 

bệnh hô hấp mãn tính, tốt nhất là sử dụng các thiết bị dùng một lần với khả năng tự quản 

lý (túi nhựa kín để thu thập đờm giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus). 

 

 
 
 

Sau giai đoạn cấp (sau khi được chuyển ra khỏi khoa chăm sóc tích cực) 

 

Hoàn cảnh: Khoa PHCN HH hoặc các khoa đặc biệt và duy trì PHCN, các khoa khác 

 

• Tương tự như người bệnh hồi phục sau điều trị suy hô hấp cấp tiến triển -ARDS do 

nhiễm cúm H1N131-33, những người bị COVID cấp tính có thể bị giảm khả năng và tổn 

thương chức năng (chức năng hô hấp, bệnh cơ nghiêm trọng và bệnh thần kinh), giảm sự 

tham gia và suy giảm chất lượng cuộc sống, trong thời gian ngắn và thời gian dài sau khi 

xuất viện. 

• Thời gian phục hồi có thể thay đổi tùy theo mức độ suy hô hấp với nồng độ CO2 trong 

máu bình thường và rối loạn thể chất liên quan (suy nhược, yếu cơ ngoại biên) và cảm 

xúc (lo lắng, trầm cảm, cảm giác bị bỏ rơi, hội chứng căng thẳng sau chấn thương) 34. 

Người bệnh bị bệnh kèm theo sẽ bị rối loạn thời gian dài hơn để trở lại tình trạng cũ của 

họ. 

• Các quy trình để đánh giá các thông số lâm sàng (nhiệt độ, SaO2, SpO2 / FiO2, ho, khó 

thở, nhịp hô hấp, động lực học ngực-bụng) được chỉ định hàng ngày 12,15 

• Chỉ định các phác đồ điều trị đơn giản và có thể lặp lại để cai việc thở oxy.  

• Nên đánh giá sức mạnh cơ ngoại biên bằng thang MRC (thử cơ bậc 0 -5), thử cơ bằng 

tay, thử cơ đẳng động và đo tầm vận động khớp (ROM). 

• Ở những người bệnh đã cai máy thở và những người có quá trình cai máy thở và thở oxy 

kéo dài, chỉ định can thiệp để cải thiện tình trạng thể chất và chỉnh sửa các ảnh hưởng 

của tình trạng bất động kéo dài trong ICU lên vận động và nhận thức 35-43.  
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• Do ảnh hưởng lên hoạt động cơ bắp trong các bệnh nhiễm trùng liên quan đến các tác 

nhân virus chưa được biết đến, khuyến nghị tập luyện với tăng tải dần dần dựa trên các 

triệu chứng chủ quan để duy trì chức năng bình thường. 
 

• Tập luyện cường độ thấp (<3.0 METs), tham vấn người bệnh hằng ngày và cung cấp 

kiến thức khi cần thiết12-15.  

• Đối với người bệnh bị cách li, các chương trình Phục hồi chức năng cuối cùng có thể 

được tiến hành từ xa bằng hệ thống Tele-Health (video giáo dục, tư vấn từ xa, webcam, 

v.v., với các công cụ có thể khử trùng)
12,15

 

 
• Người bệnh xuất viện về nhà hoặc đến các cơ sở khác trong cộng đồng nên nhận được 

chỉ dẫn về cách hoạt động thể chất, cần được theo dõi chặt chẽ về chức năng, khả năng 

và sự tham gia khi người bệnh không còn nguy cơ lây nhiễm. 

• Đánh giá chức năng thăng bằng được khuyến nghị càng sớm càng tốt (đặc biệt đối với 

những người bệnh nằm lâu). 

• Thực hiện càng sớm càng tốt việc lên kế hoạch đánh giá khả năng thể chất, phản ứng 

oxy hóa trong quá trình gắng sức (bằng cách kiểm tra đi bộ 6 phút-6MWT) và ban đêm. 

 

 

Bảng 3. Vật lý trị liệu cho người bệnh COVID-19 sau giai đoạn cấp 

 

 

Cai máy thở 

o Theo dõi các chỉ số 

o Cai máy thở ở người bệnh mở khí quản 

o Quản lý các vấn đề liên quan đến mở khí quản (phát âm, ứ đọng đàm nhớt) 

o Điều chỉnh oxy trị liệu 

Phục hồi sự giảm khả năng 

o Vận động (giúp người bệnh ra khỏi giường) 

o Thay đổi tư thế thường xuyên/xoay trở thường xuyên 

o Các bài tập chủ động với các dụng cụ chuyên dụng (xe đạp, dung cụ chi trên và chi dưới) 

o Tập mạnh các cơ ở chi 



 

Joint statement on the role of respiratory rehabilitation in the COVID-19 crisis  

o Kích thích điện thần kinh cơ 

o Huấn luyện cơ hô hấp trong trường hợp cơ hô hấp yếu 

Vật lý trị liệu lồng ngực 

o Ho khan không có đàm nhớt nên sử dụng an thần nhằm tránh mỏi mệt và khó thở 

Kỹ thuật thông đàm phế quản được chỉ định ở những bệnh nhân nhiều đàm nhớt với các 

bệnh hô hấp mãn tính, tốt nhất là sử dụng các thiết bị dùng một lần với khả năng tự quản lý 

(túi nhựa kín để thu thập đờm giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus). 

o Tham vấn vật về việc hoạt động thể chất trước khi xuất viện 

o Hỗ trợ đội chăm sóc 

o Tư vấn hỗ trợ tâm lý 

 

 
 
 

Thay đổi về mặt tổ chức 

 
 

Tình trạng khẩn cấp "thời chiến" phát triển trong vài tuần đã buộc chuyên nghành  Phục hồi chức 

năng phải thích nghi với hoàn cảnh và tự mình xử lý các “Đơn vị Khủng hoảng Sức khỏe Cộng 

đồng Khu vực / Quốc gia”. 

 

• Các bệnh viện dành riêng cho Phục hồi chức năng đã bày tỏ sự sẵn sàng của họ để thiết 

lập, với sự linh hoạt, các khu vực nội bộ để phục vụ cho các nhóm bệnh nhân khác nhau: 

a) Người bệnh bị cách li với nghi ngờ nhiễm trùng, chờ xác nhận chẩn đoán; 

 

b) Người bệnh có các triệu chứng nghi ngờ; 
 

c) Người bệnh dương tính có suy hô hấp với trị liệu oxygen, CPAP và NIV; 

 

d) Người bệnh đã có kết quả âm tính cần PHCN sau COVID 
 

• Các đội Phục hồi chức năng được quản lý bởi các các nhà Vật lý trị liệu trị liệu hô hấp 

và Bác sĩ hô hấp: 

a) Là một thành phần của chương trình điều trị cho người bệnh COVID-19 
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b) Cung cấp dịch vụ của họ cho các chuyên gia Phục hồi chức năng và các điều 

dưỡng khác để tạo ra các nhóm đa ngành có thể hỗ trợ nhu cầu chăm sóc và hỗ 

trợ cao 

 
c) Chia sẻ với các chuyên gia khác về các phác đồ hữu ích cho việc đưa ra quyết 

định lâm sàng "trần điều trị" (chỉ sử dụng oxy hoặc NIV / CPAP, an thần), 

dựa trên các tiêu chí đã thống nhất (đặc điểm của bệnh nhân, tuổi, v.v.) 

 

 

Tổ chức lại quy trình phục hồi chức năng cho bệnh nhân không phải do COVID 
 
 
 

 

• Sau những thay đổi về mặt tổ chức được xác định bởi dịch COVID-19, rõ ràng là tất cả 

những bệnh nhân không bị nhiễm Covid-19 mà mắc các bệnh hô hấp mãn tính khác 

đang phải chịu đựng những thay đổi ở tại các cơ sở thông thường cũng như trong quy 

trình lâm sàng và phục hồi chức năng. 

 
• Đối với toàn bộ thời gian cấp cứu và trong giai đoạn sau cấp cứu, nhu cầu PHCN của 

bệnh nhân không bị nhiễm COVID-19 sẽ vẫn phải được đáp ứng, có thể là do phương 

thức mới và đa dạng hơn (ví dụ: Phục hồi chức năng từ xa, v.v. .). 
44,45

 

 
 

 

Kết luận  
 

 

Sự lây lan mạnh mẽ của dịch COVID-19 hiện tại ở Ý đã thúc đẩy các chuyên gia Phục hồi chức 

năng hô hấp (Bác sĩ Hô hấp và Vật lý trị liệu Hô hấp), những người đã tham gia nhiều năm trong 

việc chăm sóc bệnh nhân giảm khả năng thứ phát và/hoặc nguyên phát do các bệnh về đường hô 

hấp. Kinh nghiệm của họ có được trong việc kiểm soát suy hô hấp mãn tính và cấp tính đang chứng 

tỏ là một tài sản cơ bản để quản lý bệnh nhân trong dịch COVID-19. Do đó, có khả năng việc sắp 

xếp lại liên quan đến việc chăm sóc kịch bản này sẽ không phải là vấn đề ngắn hạn. 
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