
TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ COVID-19 

I. Nhóm bài giảng dành cho tất cả các phân cấp điều trị 

Video 01: Dịch tễ, bệnh học, triệu chứng, phân độ lâm sàng COVID-19  

Link Youtube: https://youtu.be/h5s4uhZbbo4 

Video 02: Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2; Phòng ngừa COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/b3Qhw9gh-Ws 

Video 03: Sử dụng dụng cụ phòng hộ cá nhân (PPE) 

Link Youtube: https://youtu.be/bfpI4jaHIHc 

Video 04: Mười bước tổ chức bệnh viện ứng phó COVID-19  

Link Youtube: https://youtu.be/QzRCFu_NFuc 

II. Nhóm bài giảng dành cho sàng lọc, vận chuyển, lấy mẫu xét nghiệm 

Video 01: Sàng lọc và xử trí ban đầu bệnh nhân nghi mắc COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/GGVmeZEpfFw 

Video 02: Hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/F7N23GFboQ4 

Video 03: Vận chuyển bệnh nhân COVID-19 (Từ phút 62 trở đi) 

Link Youtube: https://youtu.be/u1-m7vtMnjs 

III. Nhóm bài giảng dành cho điều trị bệnh nhân nhẹ và trung bình 

Video 01: Dịch tễ, bệnh học, triệu chứng, phân độ lâm sàng COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/h5s4uhZbbo4 

Video 02: Điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và trung bình 

Link Youtube: https://youtu.be/gglxGOzB7i8 

Video 03: Ôxy liệu pháp trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp do COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/p4PAxgL1nyA 
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Video 04: Điều trị chống huyết khối và các liệu pháp kháng virus trong COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/GbQJc-Kt4ic 

IV. Nhóm bài giảng dành cho điều trị bệnh nhân nặng và nguy cấp 

Video 01: Xử trí đường thở và đặt nội khí quản ở bệnh nhân COVID 

Link Youtube: https://youtu.be/PRgVdnFW3Pk 

Video 02: Cài đặt ban đầu các thông số thở máy cơ bản cho người bệnh COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/-Pn4038Dlgw 

Video 03: Thở máy xâm nhập - Các vấn đề tim mạch trong COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/diNfKLMl8NE 

Video 04: Hỗ trợ huyết động - ECMO trong COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/2CvWkxa11UY 

Video 05: Tổn thương thận cấp và Rối loạn nước, điện giải ở BN COVID-19  

Link Youtube: https://youtu.be/R_VBaX37V7I 

Video 06: Liệu pháp điều hòa miễn dịch trong COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/u1-m7vtMnjs 

Video 07: Điều trị chống huyết khối và các liệu pháp kháng virus trong COVID-19 

Link Youtube: https://youtu.be/GbQJc-Kt4ic 

Video 08: Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 thở máy 

Link Youtube: https://youtu.be/kPhbzP_PLig 

V. Kiến thức và thực hành cơ bản về máy thở (Đại học Harvard) 

Đây những bài giảng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu dành cho mọi đối tượng từ điều 

dưỡng đến bác sĩ, từ nhân viên tham gia điều trị ở phân cấp nhẹ đến phân cấp nguy 

cấp. 

Video 01: Tổng quan về loạt video thở máy cho COVID 19  

https://www.youtube.com/watch?v=xOSrcxXMjQY&t=61s 
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Video 02: Giới thiệu thông khí cơ học  

https://www.youtube.com/watch?v=UtPgKTxDjiU&t=27s 

Video 03: Sinh lý của thông khí cơ học  

https://www.youtube.com/watch?v=udJszMN1F28&t=28s 

Video 04: Đánh giá hàng ngày bệnh nhân thở máy  

https://www.youtube.com/watch?v=gqDORryePtE&t=23s 

Video 05: Rút ống nội khí quản  

https://www.youtube.com/watch?v=AyZEuPluH2Q&t=30s 

Video 06: Cài đặt máy thở cơ bản  

https://www.youtube.com/watch?v=MLfgGC6tE6A&t=29s 

Video 07: Thở máy ARDS  

https://www.youtube.com/watch?v=lr-Ni0blrEo&t=40s 

Video 09: Phân tích biểu đồ dạng sóng  

https://www.youtube.com/watch?v=GkrW9RBgpug&t=133s 

Video 10: Xử trí bệnh nhân COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?v=oy51PMx8Gz8&t=32s 

VI. Bài giảng về máy thở (UMC) 

Đây những bài giảng được trình bày trong chương trình đào tạo dành cho điều 

dưỡng tuy nhiên những kiến thức trong loạt bài này cũng rất hữu ích cho các bác sĩ, 

kể cả bác sĩ đã tham gia hồi sức. 

Video 01: Cấu tạo và tổng quan về máy giúp thở 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZgOg8WyKOI&t=4s 

Video 02: Các thông số máy thở cơ bản 

https://www.youtube.com/watch?v=uNBWxm2MiSY&t=1s 
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Video 03: Chỉ định thở máy và cài đặt ban đầu 

https://www.youtube.com/watch?v=BfnFzwaUjZ4&t=3s 

Video 04: Theo dõi bệnh nhân thở máy 

https://www.youtube.com/watch?v=JE4HdmzBHYU&t=1s 

Video 05: Xử trí báo động máy thở 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy3iKoqv144&t=4s 

Video 06: Chăm sóc điều dưỡng người bệnh thở máy  

https://www.youtube.com/watch?v=4LbiFCZ4LsI&t=1s 

VII. Nhóm bài giảng của Bệnh viện Thống Nhất 

Các bài giảng trong Chương trình đào tạo nhân lực chống COVID-19 và Bệnh viện 

Dã chiến 

Video 01: Kiểm soát nhiễm khuẩn điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 

https://youtu.be/RsIMo4EYjLs 

Video 02: An toàn cho nhân viên Y tế trong chăm sóc bệnh nhân COVID-19 

https://youtu.be/PC9S8cfyZDw 

Video 03: Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ và vừa 

https://youtu.be/mc_g8enuLYs 

Video 04: Điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng 

https://youtu.be/cTXALEsD66Q 

Video 05: Chăm sóc Bệnh nhân COVID-19 

https://youtu.be/lpe7lgu0UDU 

Video 06: Chăm sóc Bệnh nhân COVID-19 nặng 

https://youtu.be/i5GINQ9JoHc 
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Dường Link tải tài liệu tham khảo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1L_K_rD-PtfAW0FbE-9oA13-

WiKefZXHM?usp=sharing 

VIII. Nhóm bài thuyết trình hướng dẫn của Trung tâm đào tạo nhân lực, Đại 

học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Medinet của Sở Y tế TP. Hồ chí Minh 

(YouTube), Hội Y học TP. Hồ Chí Minh (Trang Web) 
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