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GÂY MÊ HỒI SỨC CHO BỆNH NHÂN
CÓ BỆNH LÝ PHỔI
A. ĐẠI CƯƠNG:
I. Mở đầu:
 Bệnh lý phổi + bệnh lý tim mạch:
 Tổn thương gây chít hẹp – tổn thương gây tắc nghẽn:
 Cần chẩn đoán chính xác: nguyên nhân và tác hại.
 Điều trị thích hợp:

II. Định nghĩa:
1. Hai loại bệnh lý phổi:
2. Hội chứng chít hẹp:

- Trong phổi
- Ngoài phổi
3. Hội chứng tắc nghẽn:
4. Hội chứng phối hợp:

III. Bệnh lý phế quản – phổi mạn tính thể tắc nghẽn
(BPCO):
 - VPQ mạn tính

- Hen PQ
- Khí phế thủng
 Cơ chế:

 Giải phẫu bệnh lý:
 Đặc điểm lâm sàng:
BPCO: type A – type B

IV. Hen phế quản:
-

Điểm nổi bật:

-

Cơn hen PQ: hồi phục

-

Cơn hen PQ nặng:

V. Khí phế thủng:

A. ĐẶC ĐIỂM VỀ GMHS:
I. Đối với bệnh nhân BPCO: - Nhiều biến chứng hô hấp sau mổ.
- Tỷ lệ tử vong: 13 – 25%

1. Cơ chế bệnh sinh:
1.1. Thay đổi về cơ chế hô hấp trong khi mổ.
1.2. Hầu hết các thuốc dùng trong gây mê đều có tác dụng giảm
thông khí.
1.3. Sau mổ: Phẫu thuật lồng ngực – bụng.
1.4. Rối loạn trầm trọng về sự trao đổi khí thường xảy ra.
1.5. Những biến chứng hô hấp sau mổ:
- Xẹp phổi
- Nhiễm khuẩn phổi
- Những yếu tố thuận lợi
- Suy hô hấp.

2. Thái độ xử trí quanh gây mê:

2.1. Chuẩn bị trước mổ: - Chẩn đoán BPCO.
- Điều trị trước mổ.
2.2. Chọn phương pháp vô cảm và chế độ thông khí:

2.2.1. Gây tê tại chỗ - vùng: Gây tê TS
Gây tê NMC
2.2.2. Gây mê toàn thân

2.2.3. Chọn chế độ thông khí:
- Duy trì thở tự nhiên.
- Thông khí điều khiển.
- Điều trị sau khi rút ống NKQ.
2.2.4. Giảm đau sau mổ:
2.2.5. Kháng sinh liệu pháp.

II. Đối với bệnh nhân hen phế quản (HPQ):
1. Những yếu tố ảnh hưởng đến trương lực phế quản trong gây mê :
1.1. Gây co thắt phế quản.
1.2. Gây dãn phế quản.
1.3. Các yếu tố thuận lợi gây co thắt phế quản.
2. Co thắt phế quản trong gây mê:
2.1. Biểu hiện:
2.1.1. Ở bệnh nhân tự thở.
2.1.2. Ở bệnh nhân thở máy
2.1.3. Chẩn đoán co thắt phế quản không dễ

2.1.4. Chẩn đoán phân biệt co thắt PQ trong gây mê:
- Tắc nghẽn cơ giới
- Giảm độ dãn nở lồng ngực – phổi.

2.2. Điều trị co thắt phế quản trong gây mê:
2.2.1. Đề phòng
2.2.2. Chiến thuật gây mê cho một bệnh nhân hen PQ
- Gây tê tại chỗ - vùng:
- Gây mê toàn thân: mặt nạ mặt – mặt nạ thanh quản
ống NKQ
- Tiền mê:
- Thuốc mê: tĩnh mạch – hô hấp.
- Thuốc Morphiniques và an thần:
- Thuốc dãn cơ:
- Theo dõi trong gây mê:
- Dịch truyền
- Thuốc giảm đau sau mổ

2.2.3. Xử trí khi có co thắt PQ nặng trong gây mê:
- Théophylline:
- Corticoides
- Kích thích B2: (hít, tiêm TM)
- Adrénaline:
2.2.4. Phương thức thở máy cho bệnh nhân HPQ nặng:

