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1
• Sốt thường kéo dài hơn (TB: 6 – 7 N)

2

• Triệu chứng đường tiêu hóa thường nổi bật

• Triệu chứng xuất huyết xãy ra nhiều hơn

3

• SXHD/ cơ địa có bệnh lý nền

• Nhiều biến chứng phối hợp hơn

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 

Khác biệt so với SXHD/ trẻ em



CHẨN ĐOÁN

A 91. a • SXHD

A 91.b
• SXHD 

cảnh 
báo

A 91.c
• SXHD 

nặng



CHẨN ĐOÁN
∆ SƠ BỘ CA LÂM SÀNG SXH-D

Sống/ đi tới vùng dịch tể, sốt và 

có ít nhất 2 trong số các tiêu 

chuẩn:

- Chán ăn, buồn nôn

- Xung huyết da 

- Đau đầu, đau người

- Có 1 trong các dấu cảnh báo

- Nghiệm pháp dây thắt (+)

- Giảm bạch cầu

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO

-Vật vã, lừ đừ, li bì

-Đau bụng vùng gan

-Gan to>2 cm

-Nôn nhiều

-Xuất huyết niêm mạc

-Tiểu ít

-Hct  cao, TC ↓ nhanh

Có bệnh lý nền

Sống 1 mình, xa cơ sở y tế

1.Thoát HT nặng dẫn tới sốc, SHH

2.XH nặng: đánh giá / lâm sàng

3. Suy các tạng

SXH DENGUE SXH DENGUE CÓ 

DẤU HIỆU CẢNH BÁO
SXH DENGUE 

NẶNG

ĐT ngoại trú Nhập viện ĐT Vào khoa HSTC

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ

Chẩn đoán sơ bộ LS SXH Dengue

Sống/đi đến vùng có dịch

Sốt ≤7 ngày và có 2 trong các DH sau:

•Buồn nôn, nôn

•Phát ban

•Đau cơ, khớp, 2 hố mắt

•Xuất huyết da hoặc dấu dây thắt (+)

•BC bình thường hoặc giảm

•Hct bình thường hoặc tăng

•TC bình thường hoặc giảm
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CHẨN ĐOÁN Môt số bổ sung làm rõ

Định nghĩa

người lớn

• Người lớn >= 16 tuổi

Cô đặc 
máu

• Hct tăng > 20% so với trị số ban đầu của người bệnh hoặc so vơi GTTB 
dân số cùng lứa tuổi

• Hematocrit nền: nam 15-40t: 43%, nữ 15-40t: 38%

Tái sốc
• Tình trạng sốc trở lại sau khi huyết động ổn định > 6 giờ

Chỉ định 
XN

• Chẩn đoán xác định: tìm KN/ NS1 (không giới hạn<N5) 



CHẨN ĐOÁN

XH

nặng

• Chảy máu tiến triển + Huyết động (HĐ) không ổn định. 

• HĐ không ổn + Hct giảm nhanh (20%).   Hct thấp khi vào sốc

• Sốc không cải thiện sau bù dịch nhanh 40 - 60 ml/kg. Toan hóa máu kéo dài, xấu 

TT

thận cấp

• Creatinine máu tăng >= 1.5 giá trị nền hoặc trong 7 ngày trước đó, hoặc

• Nước tiểu<.5ml/kg/giờ trong 6 giờ

Viêm cơ 
tim

• Đau ngực, khó thở, tim nhanh, sốc

• tăng men tim, thay đổi ECG, hình ảnh/ siêu âm, Xq

SXHD 

thể não

• RLTG, co giật, dấu TK khu trú

• Loại trừ nguyên nhân khác: hạ đường huyết, RL điện giải, kiềm toan, XH não, 
màng não, Viêm não màng não do nguyên nhân khác

Môt số bổ sung làm rõ



CHẨN ĐOÁN

n Chẩn đoán sơ bộ ca lâm sàng SXH-D:
n Sống hoặc đến vùng dịch tễ, sốt 2-7 ngày, kèm:

n Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn
n Da sung huyết, phát ban

n Đau cơ, đau khớp, nhức 2 hố mắt
n Biểu hiện xuất huyết: NFDT(+), chảy máu răng,

mũi, miệng…
n BC/ máu ↓



n Sốt xuất huyết - Dengue có dấu hiệu cảnh báo:
n Bao gồm tr/ch lâm sàng của SXH-D, kèm theo các dấu hiệu

cảnh báo sau:
n Vật vã, li bì, lừ đừ

n Đau bụng vùng gan, ấn đau vùng gan

n Gan to > 2cm dưới bờ sườn P
n Nôn mữa nhiều
n Xuất huyết niêm mạc

n Tiểu ít
nHct cao (N3), TC ↓ nhanh chóng (<100.000/mm3)

nASAT/ALAT >400

nTràn dịch mp/mb/SÂ/XQ

CHẨN ĐOÁN



CHẨN ĐOÁN

n Sốt xuất huyết - Dengue nặng:
n Xác định bởi một hoặc nhiều yếu tố sau:

n Thoát HT nặng dẫn đến sốc ↓ thể tích, ứ dịch khoang màng
phổi, màng bụng nhiều, Hct cao và diễn tiến nhanh

n Sốc SXH-D

n Sốc SXH-D nặng

n Xuất huyết nặng:
n Chảy máu cam nặng(cần nhét gạc vách mũi), rong kinh nặng, XH

trong cơ phần mềm, XHTH và nội tạng khác...

n Suy cơ quan:
n Suy gan cấp (ASAT/ALAT>1000)
n Suy thận cấp

n Rối loạn tri giác
n Viêm cơ tim, suy tim, suy hô hấp…



CÁC GIAI ĐOẠN LÂM SÀNG

-Lâm sàng -Xét nghiệm

GĐ

sốt

-Sốt cao đột ngột, liên tục

-Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn

-Da xung huyết, phát ban

-Đau cơ, đau khớp, đau hố mắt

-NFDT (+), tử ban điểm ở da, chảy máu răng, mũi…

-Hct bình thường

-Tiểu cầu BT hay giảm nhẹ

-Bạch cầu thường giảm

* Có thể có các biểu hiện :

GĐ - Sốc

nguy - Xuất huyết nặng
Hiểm: - Suy đa tạng

-Hct cao; TC ↓ nặng

-AST, ALT 

-Rối loạn đông máu

-TDMP,TDMB/ SÂ, XQ

GĐ

hồi

phục:

-Hết sốt, toàn trạng tốt lên

-Huyết động ổn, tiểu nhiều

-Nhịp chậm

-Có thể phù phổi hay suy tim nếu có quá tải

- Hct về BT hay ↓

- BC trở lại BT

- TC dần trở về BT



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

Giai đoạn sốt

Hội chứng cúm Cúm, Sởi, Viêm dường hô hấp,…

Các bệnh sốt có phát ban Rubella, Sởi, Sốt phát ban do siêu vi, Lc
Lợn, Não mô cầu…

Các bệnh có tiêu chảy Rota virut, Nhiễm trùng đường ruột
khác,…

Bệnh có biểu hiện thần kinh Viêm não - màng não,…



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

Giai đoạn nguy hiểm

Bệnh nhiễm trùng Sốt rét, Leptospirose, Thương hàn, Nhiễm
trùng huyết, Sốc nhiễm trùng, VGSV,…

Bệnh lý ác tính Leucemia cấp, Hội chứng thực bào máu

Khác Viêm ruột thừa, Viêm ổ bụng, Viêm túi mật,
Hôn mê đái tháo đường, LP ban đỏ hệ thống,

XH giảm tiểu cầu vô căn…



• Hạ sốt đúng cách (Paracetamol đơn chất)

• Phòng tránh mất nước (bù dịch đường 
uống)

• Dinh dưỡng hợp lý

• Hướng dẫnTD các DH cảnh báo, nặng

• Hẹn tái khám mỗi ngày

Nên làm gì?

• Dùng các thuốc (Aspirin, Ibuprofen...)

• Kháng sinh - không cần thiếtNên tránh gì?

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ



XỬ TRÍ SXHD CÓ DẤU HIỆU CẢNH BÁO

• Chỉ định truyền dịch: Khi có ít nhất 1 trong các dấu hiệu 

sau : Lừ đừ - Không uống được nước - Nôn ói nhiều -

Đau bụng - Có dấu hiệu mất nước - Hct tăng cao 

• Thời gian truyền dịch: thường là không quá 24-48 giờ. 

• SXHD có dấu hiệu cảnh báo khi kèm chi ẩm, lạnh, CRT

≥ 3 giây, đau bụng vùng gan, lừ đừ hay vật vã, bứt rứt; 

HA bình thường hoặc hiệu áp = 25 mmHg được điều trị 

như sốc SXHD.



ĐIỀU TRỊ 

+ Chỉ định truyền dịch:

1. Nôn ói nhiều, không uống

được + Hct tăng cao

2. Nôn ói nhiều, không uống

được + có dấu mất nước

SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CÓ DẤU HIỆU 

CẢNH BÁO CÓ CHỈ ĐỊNH TRUYỀN DỊCH

RL hoặc NaCl 0,9% 1,5ml/kg/giờ x 6-18 giờ

Có

Có

Có

Không

Không

Ngưng dịch truyền

Có thể hiện sốc:

Chống sốc theo phụ

lục 14, với liều đầu

là CPT 10-15

ml/kg/giờ

Không

RL hoặc NaCl 0,9% 6ml/kg/giờ x 1-2 giờ

RL hoặc NaCl 0,9 % 3ml/kg/giờ x 2-4 giờ

Lâm sàng ổn định

Lâm sàng ổn định

Lâm sàng ổn định

Ringer acetate:tt gan nặng/ suy gan cấp



Dấu hiệu nhận biết sốc

• Tri giác: bứt rứt

• Chi: lạnh, ẩm, CRT>2s

• Mạch: nhanh nhẹ, khó bắt

• HA: kẹp, tụt, =o

• Nước tiểu: <1ml/kg/h

Dấu hiệu ra sốc

• Tri giác: tỉnh, nằm yên

• Chi: ấm, CRT <2s

• Mạch: rõ, chậm theo tuổi

• HA: bình thường

• Nước tiểu: >1ml/kg/h

ĐIỀU TRỊ CHỐNG SỐC



• Tình trạng huyết động không ổn định ≥ 6 
giờ hoặc đã bù đủ dịch 40-60ml/kg hoặc tái 
sốc nhiều lần

• Tỷ lệ sốc kéo dài: 15 - 25%(TE), 6,5% (NL)
ĐỊNH NGHĨA

• Tăng TTTM nhưng không được bù 
đủ dịch

• XH không được phát hiện sớm

• Tổn thương tạng

NGUYÊN NHÂN

ĐIỀU TRỊ CHỐNG SỐC

Sốc

kéo

dài



ĐIỀU TRỊ CHỐNG SỐC

L
ư
u
ý
: 

Thay đổi dịch phải dựa vào
M, HA, lượng nước tiểu, , tình
trạng tim phổi, Hct, CVP, các
chỉ số đánh giá HĐ (nếu có)

Trong trường hợp tổn thương
gan, chống chỉ định dùng LR
chỉ có tính tương đối

Khi tái sốc: thời gian truyền
dịch có thể ngắn hơn tùy vào:
thời điểm tái sốc, lâm sàng,
diển tiến Hct



ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NẶNG

• Trong khi chờ HCL: tiếp tục chống sốc bằng DD 
điện giải 

• Khi có HCL: truyền HCL 5 - 10 ml/kg
Tiếp tục chống sốc

• Dùng huyết tương tươi đông lạnh

• Dùng kết tủa lạnh
Điều chỉnh RLĐM

• Băng ép tại chổ ( khối máu tụ, bầm máu lan rộng)

• Nhét mechz mũi trước, sau

• Nội soi can thiệp cầm máu DD-TT
xử trí cầm máu

• Xem xét dùng thuốc ức chế bơm proton

• Xem xét dùng vitamin K/ suy gan nặng 
Phòng ngừa



MÁU,CP.MÁU CHỈ ĐỊNH MỤC TIÊU

Huyết tương 

tươi đông lạnh

-Đang XH nặng + RLĐM (PT hay aPTT>1.5)

-RLĐM + chuẩn bị làm thủ thuật

PT/PTc <1,5

Kết tủa lạnh -XH nặng + Fibrinogen <1 g/l Fibrinogen >1g/l

Tiểu cầu -XH nặng + TC <50000/mm3

-TC <5000/mm3, chưa XH (tùy ca)

-Chuẩn bị làm thủ thuật xâm lấn +                             

TC <30000/mm3 (trừ ca cấp cứu)

TC >50000/mm3

TC >30000/mm3

Hồng cầu lắng, 

máu tươi

-Đang XH nặng/ kéo dài

-Sốc không cải thiện sau bù dịch 40-60ml/kg + 

Hct <35% hay Hct ↓nhanh >20% so với trị số

đầu (nên truyền HC lắng khi nghi ngờ có quá tải)

Hct 35 - 40%

ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NẶNG
Chỉ định truyền máu và chế phẩm máu



ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG

Xem xét chỉ định lọc máu

Quá tải tuần hoàn nặng không đáp ứng 
điều trị nội khoa

Toan chuyển hóa mất bù kèm Rối loạn 
huyết động

Tăng Kali máu nặng không đáp ứng 
điều trị nội khoa

Cần truyền máu, chế phẩm máu/ BN 
có nguy cơ phù phổi cao

Xem xét chỉ định ECMO

Viêm cơ tim



TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN

• Hết sốt 2 N, tỉnh táo

• M, HA bình thường

• TC>50.000/mm3

Củ 2011

• Hết sốt ít nhất 2 N

• Tỉnh, ăn uống được

• M, HA BT, không khó thở, 
không XH tiến triển

• AST, ALT < 400 U/L

• Hct về BT, TC khuynh hướng 
hồi phục > 50.000/mm3

Mới 2019



• SXHD/ cơ địa
bình thường

TTYT xã, 
phường

• SXHD/ cơ địa có
bệnh nền

• SXHD cảnh báo

• Sốc SXHD lần 1

Bv. Quận, 
huyện

• SXHD nặng

• SXHD tái sốc

BV. Tỉnh, 
TW

Phân tuyến điều trị

CHUYỂN VIỆN AN TOÀN

Vượt quá khả năng theo
dõi, điều trị

Nguyện vọng của thân
nhân người bệnh

Phải bảo đảm an toàn
khi chuyển viện



CHUYỂN VIỆN AN TOÀN

Giấy chuyển tuyến 

sử dụng mẫu theo quy định hiện hành



 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue (Ban hành

kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/08/2019)

 Dengue guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control:

new edition (who, 2019)

TÀI LIỆU THAM KHẢO


