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Lời tựa
Toàn thế giới có 384 triệu người
bị ảnh hưởng bởi COPD.1
Nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ ba trong số các bệnh tim
và đột quỵ.1 Là những người ủng hộ bệnh nhân toàn cầu, chúng
tôi tin rằng cần phải nâng cao nhận thức và hiểu biết của bệnh
nhân, người chăm sóc, chuyên gia y tế, các nhà hoạch định
chính sách và công chúng về tác động của COPD và các cơ hội
cải cách việc chăm sóc bệnh nhân. Chúng tôi tin rằng bệnh nhân
cần được hỗ trợ để chung sống một cách thoải mái với COPD,
không có triệu chứng và các đợt cấp, ít phải đến bệnh viện và
kéo dài cuộc sống của họ càng lâu càng tốt.
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Giới thiệu
COPD được ước tính là ảnh hưởng
đến 384 triệu người trên toàn thế
giới.1
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là một nhóm các bệnh phổi tiến triển, với đặc trưng là
các triệu chứng hô hấp dai dẳng (ho dai dẳng, khó thở và xuất tiết nhiều đờm) và suy giảm
chức năng phổi do hạn chế luồng không khí và / hoặc căng phồng phổi. Mức độ nghiêm trọng
của các triệu chứng, sự suy giảm chức năng phổi và sự xuất hiện các đợt cấp (còn được gọi
là cơn kịch phát) khác nhau giữa các bệnh nhân.2
Gánh nặng COPD trên toàn cầu ngày càng lớn. Năm 2015, toàn thế giới có 3,2 triệu người
chết vì COPD, tăng 11,6% so với năm 1990.3 COPD cũng tạo gánh nặng đáng kể cho nền
kinh tế toàn cầu, với chi phí ước tính hơn 100 tỷ USD mỗi năm trên thế giới.2,4,5
Hiện nay, có những tài liệu và hướng dẫn chiến lược toàn cầu, bao gồm các tài liệu và hướng
dẫn của Sáng kiến Toàn cầu về Bệnh phổi Tắc nghẽn Mãn tính (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease, GOLD) và Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ (American Thoracic Society,
ATS), trong đó nêu ra những phương pháp tốt nhất để chăm sóc COPD dựa trên bằng chứng
mới nhất. Bên cạnh đó, còn có những hướng dẫn quốc gia cung cấp những thước đo khác
nhau về mức độ nghiêm trọng của bệnh, xem xét kiểu hình bệnh nhân và các tiêu chí điều trị,6
điều này cho thấy sự không nhất quán trong cách quản lý bệnh nhân COPD ở cấp độ toàn
cầu và quốc gia. Ngoài ra, gần 90% các ca bệnh COPD trên toàn thế giới không được chẩn
đoán7 và mức độ tuân thủ các hướng dẫn điều trị có thể kém.8,9
Đại diện của ba tổ chức bệnh nhân quốc gia cùng với bảy bác sĩ đã thảo luận về giá trị của
việc thiết lập Hiến chương Bệnh nhân để đóng vai trò là tiền đề cho các cuộc thảo luận về
cách thức cải cách chăm sóc bệnh nhân COPD. Hiến chương này sau đó đã được
AstraZeneca khởi xướng và tài trợ, và hướng tới thiết lập một tiêu chuẩn cho kỳ vọng của
người bị COPD đối với việc chăm sóc liên tục cho mình.
Những kỳ vọng này phù hợp với hiểu biết về thông lệ tốt nhất từ các dịch vụ chăm sóc COPD
hiện có, nhằm đưa ra sự đồng thuận đối với các tiêu chuẩn toàn cầu về chăm sóc bệnh nhân
COPD và thúc đẩy việc điều trị kịp thời, dựa trên bằng chứng để duy trì tình trạng sức khỏe,
giảm thiểu các triệu chứng và ngăn ngừa các đợt cấp. Mục đích của Hiến chương này là
nhằm vận động các chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà hoạch định chính sách, các đối
tác trong ngành y tế phổi và bệnh nhân/người chăm sóc cùng giải quyết những gánh nặng và
nhu cầu chưa được đáp ứng của COPD, và cuối cùng là hợp tác cùng nhau để thúc đẩy
những cải tiến có ý nghĩa trong hoạt động chăm sóc, cả hiện tại và trong tương lai.

Sáu nguyên tắc chăm sóc chất lượng cho người mắc COPD
Hiến chương này nêu ra sáu nguyên tắc về chất lượng chăm sóc mà bệnh nhân nên kỳ vọng
sẽ nhận được, cho dù họ sống ở đâu. Các khái niệm nguyên tắc được phát triển bởi một
nhóm công tác gồm 20 bác sĩ lâm sàng và các đại diện của nhóm vận động ủng hộ cho bệnh
nhân, và được hoàn thiện bởi ủy ban gồm các chuyên gia là tác giả của Điều lệ Bệnh nhân
COPD.
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Tôi xứng đáng
được kịp thời chẩn
đoán và đánh giá
tình trạng COPD
của mình
•
•

•

•
•

•

Các triệu chứng COPD trong giai đoạn đầu có thể nhẹ, có nghĩa là không phải lúc nào
bệnh nhân cũng nhận ra, và họ thường cho rằng các triệu chứng đó là do tuổi tác hoặc do
hút thuốc.10
Do đó, COPD thường được chẩn đoán muộn khi bệnh đã tiến triển. Điều này có liên quan
đến việc tần suất các đợt cấp xảy ra thường xuyên hơn, tăng tỷ lệ bệnh đồng mắc và tăng
chi phí11
COPD không được chẩn đoán thì cũng tạo gánh nặng đáng kể cho bệnh nhân và hệ thống
y tế. Tuy nhiên, những bệnh nhân này không được các chuyên gia y tế công nhận là mắc
bệnh và do đó không được quản lý và điều trị đúng cách. Gần 90% các trường hợp COPD
có thể không được chẩn đoán trên toàn thế giới7 , và họ sử dụng các dịch vụ y tế cho các
triệu chứng của mình giống như bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh12
Hiện tại, không có liệu pháp nào tác động được đến tốc độ của sự thay đổi khi chức năng
phổi đã bắt đầu suy giảm.13 Do đó, việc kiểm soát triệu chứng, ngăn ngừa các đợt cấp và
tử vong sớm là điều cần thiết đối với những người sống chung với COPD.
Chẩn đoán chính xác COPD chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp
đo phế dung, một xét nghiệm sinh lý để đánh giá khả năng đảo ngược của giới hạn luồng
khí, cần được thực hiện và diễn giải bởi những người có chuyên môn.2 Tuy nhiên, không
nên sử dụng duy nhất đánh giá này để làm cơ sở cho các quyết định điều trị2, nghĩa là cần
phải có các các công cụ chẩn đoán khác
Bệnh nhân và các chuyên gia y tế nên có các công cụ hỗ trợ họ nhận biết các triệu chứng
ban đầu của COPD và tiếp cận các nguồn lực phù hợp; bao gồm bệnh án điện tử và các
xét nghiệm chẩn đoán; để đưa ra chẩn đoán chính xác và đầy đủ
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Tôi xứng đáng
được hiểu ảnh
hưởng của việc
mắc COPD đối với
tôi và bệnh có thể
tiến triển như thế
nào
•
•

•

•
•

COPD là bệnh không đồng nhất, có thể được phân loại dựa trên mức độ nghiêm trọng của
triệu chứng và tiền sử các đợt cấp khi chẩn đoán ban đầu2
Tuy nhiên, nó là bệnh tiến triển, và các triệu chứng có thể thay đổi hoặc xấu đi theo thời
gian và có thể dẫn đến các đợt cấp. COPD cũng thường đi kèm với một số bệnh đồng
mắc, góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh, giảm chất lượng cuộc sống và kết
quả lâm sàng kém.14,15 Những yếu tố này cần thúc đẩy sự thay đổi trong cách quản lý tình
trạng bệnh (cả quản lý dược lý và phi dược lý)
Khi nhu cầu đối với các dịch vụ COPD này càng tăng, điều quan trọng hơn là bệnh nhân
phải tích cực tham gia vào việc chăm sóc bản thân và ứng phó các triệu chứng của mình
một cách cấp thiết để ngăn ngừa bệnh tiến triển thêm
Các biện pháp tự quản lý ở bệnh nhân COPD thường giúp nâng cao chất lượng cuộc nhờ
cải thiện sức khỏe, giảm tỷ lệ nhập viện và cải thiện các triệu chứng16
Bệnh nhân cần phải được giáo dục và đào tạo theo cách phù hợp với họ về tình trạng bệnh
COPD và cách bệnh này tương tác với các bệnh khác của họ, để giúp họ tích cực chăm
sóc bản thân, thực hiện các thay đổi lâu dài và báo cáo các thay đổi về triệu chứng cho
chuyên gia y tế để ngăn ngừa bệnh tiến triển thêm
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Tôi xứng đáng được
tiếp cận phương pháp
điều trị phù hợp với tôi,
dựa trên bằng chứng
tốt nhất hiện có, để
đảm bảo tôi có thể
sống khỏe mạnh nhất
và lâu nhất có thể
•

•

•

•

Mục tiêu điều trị COPD được căn cứ trên việc giảm triệu chứng và nguy cơ xuất hiện các
đợt cấp trong tương lai, phòng ngừa suy giảm chức năng phổi và tử vong sớm.2 Nhiều liệu
pháp đã được chứng minh là hỗ trợ các mục tiêu này, bao gồm cả dấu hiệu về việc giảm tỷ
lệ tử vong17,18,19
Hiện còn nhiều lỗ lổng trong việc quản lý dược lý và quản lý phi dược lý đối với COPD (ví
dụ như phục hồi chức năng phổi, bao gồm đào tạo và giáo dục về luyện tập, và cai thuốc
lá). Hơn 2/3 số người không được chỉ định điều trị duy trì20 , và trong số những người được
điều trị, có tới 3/4 số người trải qua hai đợt cấp trở lên tiếp tục được điều trị không đầy đủ
theo khuyến cáo của GOLD21
COPD là bệnh không đồng nhất, có nghĩa là mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng,
tiền sử các đợt cấp, các bệnh đồng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và các chất
chỉ điểm sinh học sẽ khác nhau giữa các bệnh nhân, và do đó việc quản lý COPD nên
được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.
Bệnh nhân COPD cần phải yêu cầu một kế hoạch quản lý bệnh dựa trên bằng chứng và cá
nhân hóa trong cả chẩn đoán ban đầu và theo dõi để có thể chủ động hơn, kịp thời ngăn
ngừa sự tiến triển của bệnh thay vì đối phó với tình trạng sức khỏe xấu đi
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Tôi xứng đáng được xem
xét khẩn cấp về kế hoạch
quản lý bệnh hiện tại của
mình nếu tôi xuất hiện 'đợt
cấp'*, để ngăn chặn các
đợt cấp xuất hiện thêm và
sự tiến triển của bệnh
*Còn được gọi là cơn kịch phát
•

•
•

•

•

•

a

Các đợt cấp gây ảnh hưởng xấu đến người bệnh và xã hội. Nhập viện do các đợt cấp nặng
chiếm khoảng 2/3 tổng chi phí y tế liên quan đến COPD.22 Các đợt cấp vừa (được điều trị
tại cộng đồng) thường xuyên hoặc một đợt cấp nặng (tại bệnh viện) làm tăng nguy cơ tử
vong của bệnh nhân23
Hơn 70% bệnh nhân COPD trải qua các đợt cấp trong vòng ba năm sau khi được chẩn
đoán24,25,26 và tiền sử đợt cấp là yếu tố dự báo tốt nhất về nguy cơ trong tương lai27
Các đợt cấp có liên quan đến tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, như nhồi máu cơ tim
(myocardial infarctions, MI) và đột quỵ. Nguy cơ MI tăng gấp đôi trong vòng 5 ngày kể từ
khi bắt đầu đợt cấp, sau đó trở về mức ban đầu theo thời gian, và nguy cơ đột quỵ tăng
40%a trong vòng 10 ngày28
Các đợt cấp cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc, và điều này có
thể chưa được các bác sĩ lâm sàng đánh giá đầy đủ.29
Mặc dù vậy, đợt cấp COPD không được ứng phó khẩn cấp. Mô hình điều trị toàn cầu hiện
nay là leo thang điều trị khi gặp thất bại, theo đó, leo thang điều trị được cân nhắc sau khi
các triệu chứng trở nặng hơn, chẳng hạn như đợt cấp.2 Tuy nhiên, chỉ có 25% bệnh nhân
nhận được biện pháp điều trị duy trì, là phương pháp điều trị để ngăn ngừa hoặc làm giảm
các triệu chứng, sau một đợt cấp30 và hơn một nửa số đợt cấp không được báo cáo.31
Các nhà hoạch định chính sách quốc gia và các chuyên gia y tế nên lưu ý gánh nặng đáng
kể do COPD và đảm bảo phải xem xét lại việc quản lý bệnh khi xuất hiện các đợt cấp, và
khắc phục mô hình điều trị toàn cầu hiện tại vốn là sự leo thang điều trị khi gặp thất bại,
chuyển sang điều trị dựa trên bằng chứng để duy trì tình trạng sức khỏe, giảm thiểu triệu
chứng và ngăn ngừa đợt cấp trong tương lai

Không có ý nghĩa thống kê
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Tôi xứng đáng được tiếp
cận dịch vụ chăm sóc
chuyên khoa phù hợp khi
cần thiết (cho dù được
cung cấp tại bệnh viện hay
trong cộng đồng) để quản
lý COPD của mình, bất kể
tôi sống ở đâu
•
•

•

•

Chăm sóc chuyên khoa nghĩa là dịch vụ chăm sóc được cung cấp bởi một chuyên gia y tế
có chuyên môn và hiểu biết về COPD để cung cấp dịch vụ chăm sóc thích hợp
Có dấu hiệu cho thấy trình độ nhân viên và sự sẵn có các đánh giá chuyên khoa về hô hấp
làm giảm nguy cơ tử vong và chất lượng dịch vụ trong COPD.32,33 Những người được đánh
giá chuyên khoa trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện vì đợt cấp nặng có nguy cơ tử vong
khi điều trị nội trú thấp hơn 14% so với những người không được đánh giá chuyên khoa33
Tương tự, có các rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ COPD chuyên khoa ngoại trú và
phục hồi chức năng phổi. Điều này chủ yếu là do hạn chế về nguồn lực, đặc biệt là ở khu
vực nông thôn34
Tuy nhiên, với công nghệ kỹ thuật số, bao gồm cả tham vấn từ xa, COPD cần phải trở
thành tiêu chuẩn để đánh giá cách những công nghệ đó có thể cải thiện các dịch vụ hiện tại
như thế nào và cho phép cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên khoa phù hợp, bất kể một
người sống ở đâu.
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Tôi xứng đáng được
chung sống một cách
thoải mái với COPD
đồng thời tối đa hóa
chất lượng cuộc sống
mà không bị kỳ thị
hay mặc cảm
•

•
•
•

Trên toàn thế giới, yếu tố nguy cơ phổ biến nhất của COPD là hút thuốc lá2 , và kết quả là
có sự kỳ thị liên quan đến tình trạng bệnh này
Do kết quả của sự kỳ thị này, nhiều bệnh nhân cảm thấy tự trách bản thân, mặc cảm và
xấu hổ.35 Người bị COPD cũng mô tả cảm giác bị các chuyên gia y tế kỳ thị trong một số
trường hợp, có thể dẫn đến cảm giác ngại ngần trong việc tiếp cận điều trị36
Tuy nhiên, rõ ràng là COPD không chỉ liên quan đến hút thuốc lá. Có một số yếu tố nguy
cơ khác liên quan đến tình trạng bệnh này, bao gồm ô nhiễm không khí trong nhà (hộ gia
đình) và ngoài trời, khuynh hướng di truyền, tiến triển bất thường ở phổi và lão hóa nhanh2
Các chuyên gia y tế, bệnh nhân và công chúng cần phải được giáo dục về nhiều yếu tố
nguy cơ liên quan đến COPD để giảm sự kỳ thị liên quan đến tình trạng bệnh này, đảm bảo
rằng mọi người không nản lòng tìm kiếm trợ giúp
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