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SUMMARY
Supporting patients with diabetic foot Ulcer
(DFU) self-management at home during
social distance during COVID-19
Diabetic foot Ulcer ( DFU) is one of the
most important certificates of patients with
diabetes because of its consequences, but it
does not increase mortality, reduce river
quality as well as burden on treatment costs.
The delay is also as trroch care to the library
for the footer or coincidentally combined with
anemia increases the risk segment as well as
the timing condition. Especially in the context
of Covid-19 developments, magazines are
created to access medical services,
examination and treatment by specialist
doctors. However, automatically supporting
the control and monitoring of wounds at home
during the time of isolation due to COVID-19
also achieved valuable results at work,
reducing the frequency of hospitalization,
shortening the treatment time.
Keyword: Diabetic foot ulcers, commercial
support, COVID-19 pandemic
TÓM TẮT
Bệnh lý loét bàn chân Đái tháo đường là
một trong những biến chứng quan trọng nhất
của người bệnh có ĐTĐ bởi hậu quả năng nề
nó gây ra không nhưng làm tăng tỷ lệ tử vong,
giảm chất lượng cuộc sống cũng như gánh
nặng về chi phí điều trị.[1]
Việc trì hoãn điều trị cũng như trậm chễ
đến viện đối với những vết loét nhiễm trùng
hoặc nhiễm trùng kết hợp thiếu máu làm tăng
nguy cơ đoạn chi cũng như thời gian điều trị.
Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp làm hạn chế việc tiếp cận các
dịch vụ y tế, thăm khám và điều trị bởi các bác
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sĩ chuyên khoa. Do đó việc hỗ trợ hướng dẫn
tự chăm sóc và theo dõi vết thương tại nhà
trong thời gian giãn cách do COVID-19 cũng
đạt được những hiệu quả kể đáng trong việc
giảm tần suất nhập viện, rút ngắn thời gian
điều trị[2].
Từ khóa: Loét bàn chân đái tháo đường,
hỗ trợ liền thương, đại dịch COVID-19
Tác giả liên hệ: Lê Văn Chương
Email: Lechuong1088@gmail.com
Ngày nhận bài: 1/11/2021
Ngày phản biện khoa học: 10/11/2021
Ngày duyệt bài: 15/12/2021
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Biến chứng loét bàn chân do ĐTĐ chiếm
khoảng 10% trong số bệnh nhân ĐTĐ, có
khoảng 19%-34% bệnh nhân ĐTĐ sẽ mắc các
bẹnh lý về bàn chân trong suốt thời gian mắc
bệnh. Cứ 20 giây lại có một ca cắt cụt chi liên
quan đến loét bàn chân do ĐTĐ. Nhưng có tới
45%-80% trong số trường hợp loét bàn chân
do ĐTĐ có thể tránh được cắt cụt chi nếu
được điều trị đúng cách.[3]
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để hạn
chế loét bàn chân hoặc phải đoạn chi do loét
bàn chân như thăm khám định kì, phân tầng
yếu tố nguy cơ, phối hợp điều trị bởi nhiều
chuyên khoa và áp dụng các biện pháp hỗ trợ
liền thương tiến tiến.
Nhưng trong đó việc giáo dục, hưỡng dẫn
bệnh nhân tự theo dõi, chăm sóc vết thương tại
nhà đúng cách đóng vai trò quan trọng trong
việc giảm tiến triển thành loét và giảm nguy
cơ đoạn chi cũng như tần suất nhập viện[4].
Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID19 diễn biến phức tạp khiến bệnh nhân hạn
chế tiếp cận các dịch vụ y tế, thăm khám và
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điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa thì việc áp
dụng các công cụ hướng dẫn bệnh nhân tự
theo dõi chăm sóc vết thương tại nhà đã đạt
được những kết quả khả quan trong việc hạn
chế tần suất nhập viện cũng như nguy cơ
đoạn chi.
2. HƯỚNG DẪN THEO DÕI VẾT
THƯƠNG
Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức
tạp, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, thích ứng
với hoàn cảnh hạn chế ra khỏi nhà, gần đây
IDFCG và D-Foot International đã phát triển
một một công cụ dễ dàng cho các bác sĩ lâm
sàng làm việc trong việc chăm sóc ban đầu
điều trị DFU, cũng như hưỡng dẫn bệnh nhân
theo dõi vết thườn tại nhà.
Công cụ đánh giá toàn cầu về DFU thông
qua phương pháp tiếp cận danh sách đánh giá
tiền sử bệnh, bệnh đồng mắc và đặc điểm vết
thương. Nó cho phép các chuyên gia chăm sóc
sức khỏe (HCP) nhận ra các tình trạng đe dọa
không điều trị tại nhà cộng đồng và phân biệt
chúng với tình trạng nặng đe dọ tính mạng
hoặc nguy cơ đoạn chi và phải nhập viện điều
trị tại các cơ sở chuyên khoa[5]
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Theo đó, bệnh nhân được đánh theo ba
mức độ nghiêm trọng:
DFU không phức tạp được định nghĩa là
loét nông, không nhiễm trùng và không thiếu
máu cục bộ. Các DFU không phức tạp có thể
được hướng dẫn theo dõi tại nhà và nên được
chuyển đến các cơ sở chuyên khoa trong trường
hợp không cải thiện lâm sàng (giảm diện tích
loét> 30% hoặc không có mô hạt hoặc dấu hiệu
tái biểu mô) sau 2 tuần chăm sóc tiêu chuẩn.
Các DFU phức tạp được định nghĩa là các vết
loét do thiếu máu cục bộ hoặc các vết loét bị
nhiễm trùng bề mặt hoặc sâu (tiếp xúc với
xương, cơ hoặc gân) và / hoặc bất kỳ vết loét
nào ở bệnh nhân suy tim hoặc bệnh thận giai
đoạn cuối. Các DFU phức tạp nên được chuyển
đến các đơn vị chuyên khoa ngay hặc trong
vòng 48-72 giờ kể từ lần đánh giá đầu tiên mà
tình trạng lâm sàng không cải thiện.
Các DFU phức tạp nghiêm trọng được định
nghĩa là hoại thư ướt, áp xe, có mủ hoặc loét
bàn chân ở bệnh nhân sốt hoặc có dấu hiệu
nhiễm trùng toàn thân. Các DFU phức tạp
nghiêm trọng cần nhập viện khẩn cấp trong
đơn vị chuyên khoa trong vòng 24 giờ kể từ
khi được chẩn đoán(Hình 1).

Hình 1. Phân loại nguy cơ vét loét bàn chân
Hướng dẫn bệnh nhân tự theo dõi vết thương IDFCG và D-Foot International cũng đã đưa ra
các tiêu chí hướng dẫn bệnh nhân tự theo dõi tổn thương, trong đó nhấn mạnh việc đánh gái tại
chỗ vết thương, theo đó bệnh nhân sẽ nhận biết được các dấu hiệu tiến triển tích cực, tiến triển
tốt và các dấu hiệu cảnh báo mức độ trầm trọng.
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Các dấu hiệu tích cực: mức độ đau giảm, các quầng đỏ xung quanh giảm dần, mép vết thương
sạch dần và diện tích thu nhỏ lại, dịch tiết trong và giảm dần.
Các dấu hiệu cảnh báo: bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau tăng, xung quanh nề đỏ lan rộng, dịch
tiết nhiều hoặc dịch mủ hôi, xung quay tấy đỏ, da tái nhợt
.

Hình 2. Hướng dẫn đánh gía tại chỗ vết loét
Ngoài các hướng dẫn về đánh giá tại chỗ vết thương bênh nhân được hướng dẫn tự chăm sóc
vết thương, thay băng, rửa vết thương tại nhà, thông qua các bước như (Hình 3). Và thường
xuyên trao đổi thông tin với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường.

Hình 3. Các bước tiến hành thay băng vết thương
Hiệu quả đạt được ở một số bệnh nhân
1. Bệnh nhân nữ 78 tuổi đã được chẩn
đoán điều trị đái tháo đường > 10 năm, chẩn
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đoán bệnh động mạch chi dưới >2 năm. tổn
thương gây tắc 70% động mạch chày trước
bên phải. do loét nhiễm trùng ngón 2 chân
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phải, bệnh nhân đã được chỉ định tháo bỏ
ngón 2 bàn chân P tại viện tỉnh và về nhà sau
tháo 3 ngày do dịch COVID-19 diễn biến
phức tạp. những ngày tại nhà bệnh nhân đau
nhiều, vết thương khô đen tại vị trí khâu, xung
quanh đỏ tím không chảy dịch, không sốt. sau
đó bệnh nhân có liên lạc với BS qua điện thoại
và có gửi hình ảnh vết thương.
Chúng tôi đánh giá vết thương bị thiểu
dưỡng do thiếu máu, tình trạng viêm tại chỗ,

Soá 50 - Naêm 2021

sau đó hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc vết
thương tại chỗ, sau 7 ngày bệnh nhân cắt chỉ,
vết thương khô, còn đau tại chỗ, mép khôgn
liền do thiếu máu. bệnh nhân được chỉ định
dùng oxy tại chỗ (hemoglobin dạng xịt tại
chỗ). Sau 2 tuần sử dụng hemoglobin kết hợp
taị chỗ chăm sóc chuẩn, hướng dẫn đánh giá,
hay băng qua video call, 3 lần/ 1tuần. vết
thương đã sạch, xung quanh đỡ đỏ tim, đáy vết
thương đầy lên nhiều.

2. Bệnh nhân nữ 67 tuổi đái tháo đường 8 năm, vết thương do bỏng nước sôi, sau 4 ngày,
phỏng nước to, không đau,không sốt, dịch trong phỏng nước đã đục. bệnh nhân liên lạc với khoa
Chăm sóc bàn chân. Chúng tôi đánh giá đây là vết thương sớm, tình trạng viêm tại chỗ, nên bệnh
nhân được hướng dẫn thay băng, rửa vết thương tại nhà, cắt lọc phần da tổn thương 2 lần/1 tuần.
khi đánh giá vết thương sạch, nền đỏ và không tổn thương sâu, bệnh nhân được chỉ định dùng
gạc tân tiến, giúp tăng quá trình liền thương, bảo vệ tế bào nôn không bị tổn thương những lần
thay băng do gạc thông thường., sau 18 ngày, vết thương sạch và liền >70%.

3. Bệnh nhân nam 68 tuổi, đái tháo đường 5 năm, điều trị và kiểm soát đường huyết kém,
bệnh nhân có tổn thương thần kinh rõ, mất cảm giác bàn chân 2 bên. bệnh nhân đi giày nhưng
bên trong có mẩu gỗ, da bị trợt nhưng không biết, sau đó vết thương tấy đỏ lan rộng, đến ngày
thứ 4 bệnh nhân thấy căng,tức nhiều bàn chân, có đau ít, kèm sốt 38.6 độ. người nhà liên hệ với
BS khoa Chăm sóc bàn chân. Chúng tôi đánh giá đây là tình trạng viêm lan rộng, có ổ áp xe lớn,
nhiễm trùng toàn thân. Nên đã được hướng dẫn nhập viện điều trị, bệnh nhân sau đó được điều
trị theo nguyên tắc phối hợp nhiều chuyên khoa, khiểm soát nhiễm trùng toàn thân, kiểm soát
các vấn đề chuyển hoá và điều trị tại chỗ vết thương, cắt lọc tổ chức hoại tử, sau 22 ngày bệnh
nhân được xuất viện, vết thương liền tốt.
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3. BÀN LUẬN
Đặc điểm lâm sàng vết loét bàn chân ở mỗi
bệnh nhân ĐTĐ là rất khác nhau, tuy nhiên
chúng đều chịu ảnh hưởng do các vấn đề về
tổn thương thần kinh, bệnh mạch máu chi
dưới, các chấn thương hoặc kết hợp tình trạng
nhiễm trùng hoặc các vết loét nhiễm trùng và
hoặc thiếu máu [6].
Thông qua qua các thông tin bệnh nhân
cung cấp về tình trạng bệnh lý kèm theo, mức
độ kiểm soát đường máu cũng như hình ảnh về
tổn thương đang có chúng tôi tiến hành đánh
giá mức độ phức tạp của tổn thương. Với
những vết loét nông, không có nhiễm trùng
toàn thân, không có tổn thương sâu tới gân
hoặc xương chúng tôi hướng dẫn bệnh nhân
thay băng, rửa vết thương hàng ngày tại nhà
bằng các dung dịch sát khuẩn khác nhau.
Ở giai đoạn đầu, vết thương bẩn, nhiều tổ
chức giả mạc, dịch tiết đục chúng tôi hưỡng
dẫn dùng các dung dịch sát khuẩn mạnh như
oxy già, cồn iod 10%, đây là những dung chị
rất dễ chuẩn bị tại cơ sở. sau đó khi vết thương
cải thiện, sạch và tổ chức hạt bắt đầu phát triển
chúng tôi hướng dẫn sử dụng dung dịch nước
muối đẳng trương, kết hợp vời dùng các loại
băng gạc tân tiến để tăng phát triển tổ chức hạt
cũng như hạt chê tổn thương các tế bào non
khi thay băng.
Với những vết loét kết hợp thiếu máu là
dạng tổn thương khiến bệnh nhân và người
nhà rất lo lắng bởi dạng tổn thương này
thường rất đau và tiến triển nhanh, nếu chăm
sóc không tốt có kết hợp nhiễm trùnng thì
nguy cơ đoạn chi tăng cao.
Điều trị chính vẫn là khống chế nhiễm
khuẩn hoặc phòng nhiễm khuẩn kết hợp giảm
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đau và tăng tưới máu tới vị trí loét. Tuy nhiên
đa phần các tổn thương mạch máu chi dưới ở
bệnh nhân ĐTĐ thường tổn thương nhiều
đoạn và nhiều mức độ khác nhau, trong khi đó
tổn thương các mạch máu nhỏ ở xa và ít tuần
hoàn bàng hệ làm việc can thiệp tái tưới máu
thường rất hạn chế [7].
Đối với những mạch máu nhỏ do bàng hệ
kém, trong trường hợp này chúng tôi hướng
dẫn bệnh nhân tự vệ sinh hàng ngày với dung
dịch sát khuẩn nhẹ, betadin pha loãng và luôn
đảm bảo vết thương được giữ khô.
Các tổn thương loét có kết hợp nhiễm
trùng, có mủ hoặc tình trạng sưng nề lan rộng,
đã cỏ những ổ mủ, ổ áp xe, tình trạng nhiêm
trùng toàn thân bệnh nhân cần được nhập viện
các cơ sở chuyên khoa ngay trong 24 giờ từ
lúc được đánh giá, để được thăm khám và sưe
dụng các phương pháp điều trị tích cực [6].
Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến
phức tạp ngoài việc phải hạn chế ra ngoài,
hạn chế tiếp xúc thì bệnh nhân cũng thường
không muốn đi khám do lo ngại nguy cơ lây
nhiễm bệnh.
Các ngiên cứu của Macor Menloni ở
Ytalia năm 2020 và Rastogi tại Ấn độ năm
2021[8]. lúc dịch bệnh đang diễn ra nặng nề
nhất. Cho thấy, hiệu quả điều trị vết thương
bằng phương pháp hỗ trợ từ xa là không thua
kém so với điều trị tại trực tiếp tại bệnh viện.
Kết quả tương tự cũng đã được các tác giả
Đan mạch Smith-Strom và cộng sự thực hiện
năm 2018 khi chưa có đại dịch COVID-19
thực hiện trên hai nhóm bệnh nhân có điều trị
loét bàn chân mức độ không trầm trọng, cho
thấy hiệu quả liền thương của 2 nhóm là
tương đương nhau.[9]
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4. KẾT LUẬN
Đại dịch COVID-19 đã làm trì hoãn việc
chẩn đoán cũng như điều trị bệnh lý bàn chân
của người đái tháo đường, do đó việc thực
hiện các phương pháp tư vấn đánh giá từ xa là
cần thiết, giúp phân loại được các bàn chân có
thể điều trị tại nhà và phải điều trị tại viện và
bước đầu đã giúp bệnh nhân đái tháo có vết
loét bàn chân liền thương tại nhà hạn chế tần
suất nhập viện. Công cụ đánh giá phù hợp kết
hợp trao đổi thông tin thường xuyên với nhân
viên y tế giúp bệnh nhân chủ động, yên tâm
hơn đã mang lại hiệu quả cao.
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