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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn  

điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19”  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn 

điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19”. 

Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai 

đoạn cuối trong dịch COVID-19” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trong cả nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục 

trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện trực 

thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để ph/h); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, website Cục QLKCB; 

- Lưu: VT, KCB. 
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3.2. Điều trị và quản lý cho người bệnh LMB mắc COVID-19: ........................ 8 
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HƯỚNG DẪN ĐIỂU TRỊ, QUẢN LÝ 

BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI TRONG DỊCH COVID-19 

(Ban hành kèm Quyết định số         /QĐ-BYT 

Ngày        tháng        năm 2021 của Bộ Y tế) 

 

I. Khuyến nghị cho người bệnh thận mạn giai đoạn cuối  

1. Điều quan trọng nhất là người bệnh hạn chế tiếp xúc với người khác, đồng thời 

vẫn phải duy trì đều, ổn định chế độ điều trị hiện tại kết hợp với chế độ dinh 

dưỡng, luyện tập hợp lý, tránh căng thẳng.. để tăng cường miễn dịch chống lại 

dịch COVID-19. 

2. Người bệnh, người nhà phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố và chính quyền địa phương.   

3. Nếu người bệnh có bất thường trong quá trình tự theo dõi bệnh tại nhà, người bệnh 

nên xin tư vấn từ xa với nhân viên y tế ngay. Nếu đến lịch khám định kỳ nhưng 

bị trì hoãn do dịch, nên xin tư vấn từ xa với nhân viên y tế theo đúng hẹn và phải 

đảm bảo duy trì phác đồ điều trị hiện tại cho tới lần khám dự kiến tiếp theo. Khi 

tư vấn từ xa, người bệnh nên cung cấp đầy đủ thông tin cho nhân viên y tế về diễn 

biến bệnh và điều trị để có được những điều chỉnh tương đối phù hợp với thực tế 

bệnh. Các phương tiện thông tin liên lạc có thể được sử dụng trong tư vấn tử xa 

bao gồm điện thoại, Viber, Zalo, Facebook... để tham vấn cán bộ y tế, hạn chế tiếp 

xúc trực tiếp. Hãy chắc chắn có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại liên lạc khi cần của 

bệnh viện, hiệu thuốc, của bác sĩ, người thân. 

4. Khi bắt buộc phải đi khám, chữa bệnh, hoặc đến lịch tái khám, trước khi đến cơ 

sở y tế, người bệnh phải đặt lịch hẹn. Không nên đến sớm trước lịch hẹn. 

5. Người bệnh thông báo trước cho Đơn vị lọc máu (bao gồm trung tâm/khoa/đơn vị 

thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng) nếu có diễn biến bệnh bất thường. Người bệnh 

có sốt, các triệu chứng liên quan đến COVID-19 phải thông báo trước cho Đơn vị 

lọc máu trước khi đến. Người bệnh sẽ được Đơn vị lọc máu hướng dẫn phòng, 

chống COVID-19 trước khi đến, khi đến người bệnh sẽ được tầm soát COVID-

19 và đánh giá tại khu vực riêng biệt. 

6. Khuyến khích người bệnh, nếu có thể sử dụng phương tiện di chuyển riêng và đi 

một mình (hoặc cùng người chăm sóc, nếu cần thiết) đến Đơn vị lọc máu. 

II. Nguyên tắc chung đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trong điều trị, quản lý 

bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19 

1. Cần bảo vệ tất cả các nhân viên y tế không bị mắc COVID-19 để các nhân viên y 

tế có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh. 
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2. Tất cả nhân viên y tế liên quan đến việc tiếp nhận, đánh giá và chăm sóc người 

bệnh, người nghi ngờ hoặc mắc COVID-19 phải tuân theo hướng dẫn về phòng 

ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn. 

3. Nhân viên y tế giao tiếp với người bệnh và hỗ trợ sức khỏe tinh thần của người 

bệnh để giúp giảm bớt lo lắng và sợ hãi về COVID-19 mà người bệnh có thể có. 

4. Giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên y tế và người bệnh bằng cách cung 

cấp tư vấn qua điện thoại, viber, zalo, facebook…, ngừng đợt tái khám trực tiếp 

nếu không cần thiết. 

5. Bố trí khám bệnh, chữa bệnh để giảm thiểu thời gian người bệnh ở khu vực chờ 

đợi bằng cách: lên lịch khám bệnh cụ thể, khuyến khích người bệnh không đến 

sớm, nhắn tin hoặc thông báo cho người bệnh khi bác sỹ đã sẵn sàng khám bệnh... 

6. Nhân viên nên ăn uống vào các thời điểm khác nhau để hạn chế tập trung. Rửa 

tay, tháo kính, khẩu trang và mũ trước khi ăn, hạn chế nói chuyện trong khi ăn để 

giảm thiểu sự phát tán của giọt bắn. 

7. Các bác sĩ, nhân viên y tế và các nhân viên khác phải được cập nhật kiến thức về 

dịch COVID-19, được thông báo về các nguy cơ lây nhiễm, các hướng dẫn từ 

Chính Phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế và Bệnh viện về tình hình dịch tễ, nguy cơ và các 

giải pháp dự phòng và kiểm soát dịch COVID-19. 

8. Cập nhật thông tin của nhân viên y tế và các thành viên trong gia đình về du lịch, 

đi lại, nghề nghiệp, địa chỉ liên lạc và tiền sử tiếp xúc ổ dịch hoặc có người mắc, 

người nghi mắc COVID-19.  

9. Nhân viên phải tự đánh giá các triệu chứng và báo cáo cho lãnh đạo nếu bản thân 

hay gia đình có triệu chứng nghi ngờ hoặc đã xác định mắc COVID-19.  

10. Đảm bảo trang bị đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân cho các nhân viên theo 

đúng quy định. 

11. Nhân viên y tế thực hiện sát khuẩn tay (a) trước và (b) sau khi tiếp xúc với người 

bệnh (c) sau khi tiếp xúc với dịch hoặc nguy cơ tiếp xúc với dịch cơ thể, (d) sau 

khi chạm hay tiếp xúc với khu vực của người bệnh, (e) trước khi thực hiện thủ 

thuật sạch hay vô khuẩn, (f) trước khi mang và (g) sau khi tháo các thiết bị phòng 

hộ cá nhân). 

12. Giảm thiểu các hoạt động tập trung đông người trong Đơn vị lọc máu, tăng cường 

sử dụng hình thức truyền đạt thông tin, họp, tập huấn … qua trực tuyến. 

13. Tăng cường chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế, phát hiện sớm những 

vấn đề sức khỏe và sức khỏe tinh thần của nhân viên y tế để có biện pháp hỗ trợ, 

chăm sóc, điều trị kịp thời.   

14. Cần bảo đảm tất cả các người bệnh thận giai đoạn cuối tiếp tục nhận được điều trị 

phù hợp với tình trạng COVID-19 (người đã mắc, nghi ngờ hoặc có nguy cơ cao 
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mắc COVID-19) và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 giữa các người 

bệnh. 

15. Cung cấp cho tất cả các người bệnh, người chăm sóc thông tin về dấu hiệu và triệu 

chứng của COVID-19. Các áp phích, bảng báo hướng dẫn về các triệu chứng của 

COVID-19; các quy trình và biện pháp vệ sinh (như rửa tay, ho/hắt hơi, mang 

khẩu trang đúng cách…) phải được dán tại cửa ra vào, khu vực chờ. 

16. Các câu hỏi sàng lọc cần được thực hiện cho người bệnh khi đến cơ sở khám, chữa 

bệnh. Nếu trả lời có đối với bất kỳ câu hỏi sàng lọc nào, khuyên cáo cách tiếp cận 

như với người bệnh COVID dương tính hoặc nghi ngờ với phương tiện phòng hộ 

cá nhân thích hợp, tuân theo các nguyên tắc và các quy định hiện hành về kiểm 

soát nhiễm khuẩn.  

17. Nhắc nhở người bệnh và người chăm sóc về trách nhiệm báo cáo về các triệu 

chứng của họ và giải thích để người bệnh yên tâm rằng bất kỳ triệu chứng nào sẽ 

không ảnh hưởng đến việc điều trị của người bệnh. 

18. Thông báo cho người bệnh, người nhà phải thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương. 

19. Tất cả người bệnh và người chăm sóc phải mang khẩu trang y tế, được kiểm tra 

nhiệt độ khi đến lọc máu. 

III. Điều trị, quản lý người bệnh tại Đơn vị lọc máu  

1. Xác định trường hợp và phân loại 

a. Sàng lọc và phân loại tất cả người bệnh ở Đơn vị lọc máu để phân loại người bệnh 

thuộc nhóm mắc COVID-19, nghi ngờ mắc COVID-19, hoặc đã tiếp xúc với 

người mắc COVID-19, hoặc không/ít có nguy cơ mắc COVID-19. 

b. Với người bệnh đã thông báo có sốt, các triệu chứng liên quan đến COVID-19 

cho Đơn vị lọc máu trước khi đến, khi người bệnh đến sẽ được tầm soát COVID-

19 và đánh giá tại khu dành cho người bệnh nghi ngờ COVID-19. 

c. Thiết lập lối vào riêng cho: 

- Người bệnh không/ít có nguy cơ mắc COVID-19. 

- Người bệnh nghi ngờ hoặc mắc COVID-19 hoặc đã tiếp xúc với người mắc 

COVID-19 

2. Điều trị, quản lý người bệnh được chạy thận nhân tạo (CTNT) 

a. Thiết lập và rà soát cơ sở vật chất khoa phòng để giảm thiểu lây nhiễm chéo để 

người bệnh được CTNT theo các nhóm đã được phân loại dựa trên tình trạng 

COVID-19 (theo điểm a, mục 1).  

b. Đảm bảo lịch CTNT có thể đáp ứng thích hợp nhu cầu làm sạch, khử khuẩn cho 

bất cứ khu vực nào trong các Đơn vị lọc máu. 
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c. Lau khử khuẩn bề mặt, làm sạch các trang thiết bị sau mỗi ca CTNT (ví dụ: 

Sanosin S010, Meliseptol, Anios spray, Aniosxim X3…). Khử khuẩn trang thiết 

bị, thông khí phòng vào cuối mỗi ngày làm việc theo đúng quy định hiện hành 

d. Tất cả người bệnh và người chăm sóc phải được rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn 

nhanh trước khi vào phòng CTNT  

e. Nếu người bệnh CTNT được nghi ngờ hoặc mắc COVID-19: 

- Trước khi lọc máu hãy làm nhanh xét nghiệm COVID-19, đánh giá các triệu 

chứng, đánh giá xem có thể trì hoãn CTNT cho đến khi tình trạng COVID-19 của 

họ được xác định. 

- Có thể cần phải CTNT trước khi có kết quả xét nghiệm, sau đó quản lý, điều trị 

người bệnh theo tình trạng COVID-19 dựa trên kết quả xét nghiệm.  

- Nếu người bệnh âm tính với COVID-19 và có các triệu chứng, hãy đảm bảo rằng 

các giải thích khác cho các triệu chứng đã được xem xét. Ở lần đánh giá tiếp theo, 

thực hiện xét nghiệm lại COVID-19 nếu vẫn còn nghi ngờ lâm sàng về COVID-

19.  

- Được CTNT tại khu vực cách ly của Bệnh viện hoặc tại một Bệnh viện khác được 

chỉ định bởi Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố. 

- Được CTNT ở ca sau cùng trong ngày cho đến khi loại trừ mắc COVID-19. 

- Nếu có chỉ định làm đường vào mạch máu, cần xét nghiệm tầm soát COVID-19 

trước, sau đó thực hiện tại phòng được chỉ định với các trang thiết bị và phương 

tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu cho nhân viên y tế. 

f. Vận chuyển và lọc máu người bệnh F1 thận nhân tạo chu kì: các người bệnh thận 

nhân tạo chu kì là đối tượng F1 phải được chia nhóm nhỏ cố định (số lượng người 

trong nhóm phụ thuộc xe vận chuyển, phòng cách ly và phòng lọc máu). Khuyến 

khích vận chuyển người bệnh bằng xe riêng.  Trong trường hợp sử dụng các phương 

tiện chuyên chở đông người để vận chuyển nhóm người bệnh (buýt, xe tải….) giữ 

đúng khoảng cách 2m. Trong quá trình cách ly và vận chuyển, nhóm này không 

được tiếp xúc với nhóm khác, đi tuyến cố định, tránh ra vào cùng một tuyến đường 

hay cùng lúc. Giữ ca CTNT và máy CTNT cố định. 

g. Trong phòng CTNT: người bệnh không được gần nhau, khoảng cách tối thiểu 2 

mét. Khu vực chờ và điều trị phải có thông khí tốt. 

h. Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh: phải được trang bị đầy đủ phương tiện phòng 

hộ cá nhân thiết yếu theo đúng quy định. 

i. Nếu có người bệnh nghi ngờ hoặc được xác định mắc COVID-19 trong Đơn vị 

lọc máu, phải khử khuẩn Đơn vị lọc máu ngay lập tức.  
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j. Các chất thải từ người bệnh nhiễm hay nghi ngờ nhiễm phải được xem là chất thải 

y tế truyền nhiễm và xử lý theo đúng quy định. 

k. Thông báo với Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

thành phố nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận mắc COVID-19 theo đúng 

quy định hiện hành. 

l. Nếu người bệnh CTNT có thành viên trong gia đình thuộc diện cách ly thì phải 

được CTNT tại phòng dành cho người nghi ngờ mắc COVID-19 tại khu cách ly. 

m. Nếu thành viên trong gia đình người bệnh CTNT được xác định mắc COVID-19, 

thì người bệnh sẽ được nâng cấp lên theo các khuyến nghị ở trên. 

3. Điều trị và quản lý người bệnh lọc màng bụng (LMB). 

3.1. Lọc màng bụng tại nhà 

a. Người bệnh cần được cung cấp dịch LMB và đủ thuốc dùng tối đa 3 tháng. 

b. Tăng cường hỗ trợ, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa cho người bệnh. 

c. Tăng cường giáo dục vệ sinh cho người bệnh 

d. Điều dưỡng phải liên lạc với người bệnh thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý 

tốt nhất trường hợp nguy hiểm và nghiêm trọng một cách kịp thời để hạn chế tối 

đa các chuyến thăm khám trực tiếp đột xuất hoặc khẩn cấp. 

e. Người bệnh phải đến cơ sở khám, chữa bệnh trong những trường hợp cần thiết như 

viêm phúc mạc, tắc dịch lọc màng bụng, nhiễm trùng lối thoát, hoặc dịch ra thiếu 

hoặc người bệnh mới được huấn luyện. Người bệnh phải sát khuẩn bằng dung dịch 

sát khuẩn nhanh sau khi rời cơ sở khám, chữa bệnh hoặc tiếp xúc với nhân viên y 

tế. 

3.2. Điều trị và quản lý cho người bệnh LMB mắc COVID-19: 

a. Điều trị COVID-19 cho người bệnh LMB theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 

COVID-19. 

b. Các trường hợp người bệnh nhẹ hoặc trung bình, đang điều trị tại cơ sở khám, chữa 

bệnh tiếp tục thực hiện LMB như bình thường.  

c. Trường hợp người bệnh LMB mắc COVID-19 có diễn tiến nặng hơn có thể tạm 

thời chuyển sang LMB bằng máy hoặc lọc máu liên tục.  

d. Về xử lý dịch thải của người bệnh LMB: (không khác gì người bệnh LMB không 

mắc COVID-19) hoặc khử khuẩn bằng cách thêm vào 500mg/l dịch chứa clo một 

giờ trước khi xả vào toilet. Điều quan trọng là tránh để văng dịch ra ngoài khi bỏ 

dịch. 
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3.3. Ưu tiên Lọc màng bụng trong dịch COVID-19  

a. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, lựa chọn các phương pháp thay thế thận để 

giảm khả năng nhiễm trùng cụm. Thực hiện LMB tại nhà cho người bệnh có nhiều 

lợi ích so với phương pháp CTNT, như: 

- Người bệnh được điều trị tại nhà, giảm tần xuất đến bệnh viện khám. 

- Giảm nguy cơ lây nhiễm. 

- Chủ động thời gian điều trị. 

- Giảm tải bệnh viện, giảm nguy cơ cho nhân viên y tế và cộng đồng. 

- Người bệnh tự thực hiện được LMB (sự trợ giúp của nhân viên y tế là tối thiểu) 

b. Ưu tiên chỉ định LMB tại nhà cho các trường hợp sau: 

- Đối với những trường hợp lọc máu mới, nếu không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Nếu người bệnh CTNT được cho là có nguy cơ cao mắc COVID-19 và điều trị tại 

nhà có lợi cho người bệnh, thì cân nhắc đổi sang phương pháp LMB. 

- Nếu người bệnh CTNT nghi ngờ hay xác định mắc COVID-19 phải lọc máu cách 

ly; nhưng nếu Đơn vị lọc máu không đủ điều kiện để tiến hành lọc máu cách ly, 

thì cân nhắc đổi sang phương pháp LMB. 

Chống chỉ định tuyệt đối LMB cho những trường hợp sau: 

- Màng bụng không còn chức năng lọc, bị kết dính diện rộng làm cản trở dòng chảy 

của dịch lọc.  

- Trong trường hợp không có người hỗ trợ phù hợp, đặc biệt với người bệnh có vấn 

đề thể chất hoặc tinh thần không có khả năng tự chăm sóc. 

- Không thể điều chỉnh khiếm khuyết để ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng khi làm 

LMB (ví dụ: thoát vị…) 

c. Trong dịch COVID-19, đặt catheter màng bụng trong LMB và các đường vào mạch 

máu khác được xem là thủ thuật “khẩn/cấp cứu” ưu tiên cho những người bệnh 

thận mạn giai đoạn cuối. 

d. Lọc màng bụng sớm. 

- Thông thường, LMB sẽ bắt đầu sau khi đặt catheter cho người bệnh 2 tuần để có 

thời gian lành vết thương và người bệnh hay người nhà được hoàn tất huấn luyện. 

Tuy nhiên, nếu cần thiết, người bệnh có thể bắt đầu LMB ngay sau khi đặt catheter 

với máy Lọc màng bụng. 

- Giai đoạn dịch bệnh COVID-19, nếu quá tải Bệnh viện, nên lựa chọn Lọc màng 

bụng sớm cho những người bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Lọc màng bụng sớm 

không chỉ giúp bảo tồn nguồn lực, mà còn làm giảm nguy cơ lây mắc COVID-19 
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do giảm tiếp xúc với nhân viên y tế và những người khác tại Bệnh viện và Đơn vị 

lọc máu. 

- Trong dịch COVID-19, nhằm giảm tải cho Bệnh viện và giảm thiểu nguy cơ lây 

nhiễm, ưu tiên thực hiện LMB sớm sau khi cân nhắc những yếu tố sau: 

+ Chọn lựa người bệnh đáp ứng được phương pháp LMB bằng máy. 

+ Đặt catheter LMB sớm 

- Bắt đầu LMB sớm tại Đơn vị lọc máu, đồng thời hướng dẫn người bệnh, người 

chăm sóc sử dụng máy LMB thành thạo để người bệnh xuất viện sớm và thực hiện 

LMB tại nhà. 
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