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THÀNH VIÊN THỰC HIỆN 

1. NGUYỄN THỊ DƯƠNG NHI 

 

 
 

 

4. TRẦN THU KIM NGÂN 

 

3.LƯƠNG THANH TUYỀN 



Giải phẫu, chức năng các cơ 
quan hô hấp 

Triệu chứng cơ năng bệnh đường 
hô hấp 

Triệu chứng thực thể bệnh 
đường hô hấp 

Các bệnh hô hấp và thuốc liên 
quan 



I. Giải phẫu, chức năng 
cơ quan hô hấp: 

1. Giải phẫu hệ hô hấp: 



- Đường hô hấp trên: ngăn 
chặn và  lọc bụi đi vào đường 
thở 

- Đường hô hấp dưới: dẫn 
không khí đi vào trong cơ thể 
và trao đổi khí. 

2. Chức năng cơ quan hô hấp: 

I. Giải phẫu, chức năng 
cơ quan hô hấp 



II. Triệu chứng cơ năng 

bệnh đường hô hấp: 

Ho 

Khó thở 

Khạc đờm Ho ra máu 

Các triệu 
chứng khác MỘT SỐ 

TRIỆU 

CHỨNG 



III. Triệu chứng thực thể 

bệnh đường hô hấp: 

• Thở nhanh 

• Ngón tay dùi trống 

• Tiếng thở phế 

nang 

• Gõ vang/ gõ đục 

• Các tiếng ngoại lai 

• Tiếng van phế 

quản 
 



IV. Các bệnh hô hấp thường gặp 

và một số thuốc liên quan 

Viêm đường hô 
hấp trên 

Viêm nhiễm các bộ 
phận thuộc đường hô 
hấp trên bao gồm: mũi, 
hầu, họng, xoang, 
thanh quản 

Do sự xâm lấn 
trực tiếp của các 
virus hoặc vi 
khuẩn vào niêm 
mạc của đường 
hô hấp trên.  

Biện pháp điều trị: 

- Nghỉ ngơi, không hoạt 
động quá sức, uống nhiều 
nước 

- Dùng thuốc hạ sốt, giảm 
tiết nghẹt mũi, thuốc điều 
trị ho,… 



 Viêm khí phế quản 
cấp 

Tình trạng viêm cấp 
của khí quản và phế 
quản.  

Do các tác nhân 
nhiễm khuẩn 
gây ra 

Biện pháp điều trị: 

- Điều trị triệu chứng 
nhằm giải quyết ho, tức 
ngực, sốt. 

- Nếu bệnh nhân có 
bệnh trước đó do bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn 
tính bị ho đờm có mủ 
kéo dài nghi có nhiễm 
khuẩn thứ phát 



 
Viêm phổi 

Quá trình viêm nhiễm 
của nhu mô phổi bao 
gồm viêm phế nang, túi 
phế nang, ống phế 
nang, tổ chức liên kết 
khe kẽ và viêm tiểu phế 
quản tận cùng.  

- Viêm phổi do vi 
khuẩn 

- Viêm phổi do 
virus 

Biện pháp điều trị: 

- Kháng sinh 

- Bổ sung đủ nước, điện 
giải: truyền dịch các loại.  

- Giảm đau ngự 

- Giảm ho, long đờm, hạ 
nhiệt ( nếu cần )  

- Điều trị biến chứng (mủ 
màng phổi, viêm màng 
ngoài tim...).  



 
Hen phế quản 

Tình trạng viêm mạn 
tính đường thở, làm 
tăng tính đáp ứng 
đường thở gây tắc 
nghẽn, hạn chế luồng 
khí đường thở. 

- Hàng nghìn loại 
dị nguyên  

- Tình trạng gắng 
sức quá mức...  

- Cảm cúm, nhiễm 
lạnh.  

- Thay đổi nhiệt độ 

- Cảm xúc âm 
tính: lo lắng, 
stress... 

Biện pháp điều trị: 

- Điều trị hen bao gồm 
điều trị cắt cơn và điều trị 
dự phòng ngoài cơn hen 



MỘT SỐ THUỐC LIÊN QUAN 

Paracetamol 500mg 

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

250đ/viên 

Terpin – Dextromethorphan  
Hộp 10 vỉ x 10 viên 

1000đ/viên 



Acetylcystein 200mg 
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang 

750đ/viên 

CODEFORTE 

20.000Đ/lọ 



Dexamethason 

Hộp 5 vỉ x 30 viên 

1000đ/viên 

Thuốc xịt hen suyễn 

SERETIDE 

325.000Đ/ống 




