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 Hướng dẫn chẩn đoán và quản lý viêm phổi 

ở người lớn của Anh (Published: December 

2014, updated Jul 2022 - NICE) 

Tháng 7 năm 2022, Viện Y tế và Chất lượng 

Điều trị Quốc gia Anh (NICE) đã khôi phục lại 

hướng dẫn chẩn đoán và quản lý viêm phổi ở 

người lớn sau khi bị rút lại vào tháng 5/2020 do 

dịch COVID-19. Một số điểm chính về chẩn đoán 

và quản lý viêm phổi trong hướng dẫn gồm: 

1. Với bệnh nhân có các triệu chứng nhiễm 

trùng đường hô hấp dưới: 

Với bệnh nhân có các triệu chứng của nhiễm 

trùng đường hô hấp dưới tại cơ sở chăm sóc 

ban đầu, khuyến cáo làm xét nghiệm CRP nếu 

các đánh giá lâm sàng chẩn đoán viêm phổi 

chưa thực hiện được và không chắc có nên kê 

kháng sinh hay không. Sử dụng kết quả xét 

nghiệm CRP để định hướng kê đơn kháng sinh 

ở những bệnh nhân không có chẩn đoán viêm 

phổi như sau: 

 Không kê đơn kháng sinh thường quy nếu 

CRP < 20 mg/L. 

 Cân nhắc trì hoãn kê đơn kháng sinh (chỉ kê 

đơn kháng sinh nếu các triệu chứng xấu đi) 

nếu CRP từ 20 mg/L - 100 mg/L. 

 Kê đơn điều trị kháng sinh nếu CRP > 100 

mg/L. 

2. Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng: 

2.1. Đánh giá mức độ nghiêm trọng tại cơ sở 

chăm sóc ban đầu/tại bệnh viện:  

Khi bệnh nhân có viêm phổi mắc phải ở cộng 

đồng, khuyến cáo đánh giá nguy cơ tử vong 

thấp, trung bình hay cao bằng cách sử dụng 

thang điểm CRB65 (nếu được chẩn đoán tại cơ 

sở chăm sóc ban đầu) hoặc CURB65 (nếu chẩn 

đoán tại bệnh viện).  

 CRB65 CURB65 

Tiêu 

chí 

tính 

điểm 

- Lú lẫn (điểm kiểm 

tra tâm thần ≤8. 

- Tăng nhịp thở ≥ 

30 lần/phút 

- Hạ huyết áp 

(HATTr ≤60 mmHg 

hoặc  

HATT ≤90 mmHg) 

- Trên 65 tuổi 

- Lú lẫn (điểm kiểm 

tra tâm thần ≤8. 

- Urea máu ≥ 7 

mmol/L 

- Tăng nhịp thở ≥ 

30 lần/phút 

- Hạ huyết áp  

(HATTr ≤60 mmHg 

hoặc  

HATT ≤90 mmHg) 

- Trên 65 tuổi 

Phân 

loại 

0 điểm: nguy cơ 

tử vong thấp 

 1- 2 điểm: nguy 

cơ tử vong trung 

bình 

3 - 4 điểm: nguy 

cơ tử vong cao 

0 - 1 điểm: nguy 

cơ tử vong thấp 

2 điểm: nguy cơ 

tử vong trung 

bình 

3 - 5 điểm: nguy 

cơ tử vong cao 

Hướng 

dẫn 

quản lý 

- Cân nhắc điều 

trị ngoại trú với 

bệnh nhân có 

điểm CRB65 là 0. 

- Cân nhắc nhập 

viện với nhóm 

bệnh nhân còn 

lại, đặc biệt là 

những bệnh 

nhân có điểm 

CRB65 từ 2 trở 

lên 

 

- Cân nhắc điều 

trị ngoại trú với 

bệnh nhân có 

điểm CURB65 là 0 

hoặc 1. 

- Cân nhắc nhập 

viện với những 

bệnh nhân có 

điểm CURB65 ≥ 2. 

- Cân nhắc chăm 

sóc tích cực cho 

bệnh nhân có 

điểm CURB65 ≥ 3. 

 

2.2. Xét nghiệm vi sinh: 

 Không khuyến cáo thực hiện xét nghiệm vi 

sinh thường quy cho bệnh nhân viêm phổi 

mắc phải ở cộng đồng mức độ thấp. 

 Đối với bệnh nhân viêm phổi mắc phải ở 

cộng đồng mức độ nghiêm trọng trung bình 

hoặc cao: cấy máu và đờm và cân nhắc làm 

các xét nghiệm tìm kháng nguyên legionella 

và phế cầu trong nước tiểu. 

2.3. Thời gian chẩn đoán và điều trị: 

Thực hiện chẩn đoán (bao gồm cả chụp X-

quang) và điều trị viêm phổi mắc phải tại cộng 

đồng trong vòng 4 giờ sau khi nhập viện. 

2.4. Theo dõi tại bệnh viện: 

Cân nhắc đo nồng độ CRP ban đầu cho bệnh 

nhân viêm phổi mắc phải tại cộng đồng khi 

nhập viện, lặp lại xét nghiệm nếu tiến triển lâm 

sàng không rõ rệt sau 48 - 72 giờ. 

3. Viêm phổi mắc phải ở bệnh viện 

Quý đồng nghiệp vui lòng tham khảo tại 

link: NICE guideline on pneumonia (hospital-

acquired): antimicrobial prescribing for 

recommendations on antibiotic therapy for 

hospital-acquired pneumonia. 
Nguồn: https://www.nice.org.uk/guidance/cg19 
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