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NƠI NHẬN: ............................................................................................................................. 

STT Nơi nhận STT Nơi nhận STT Nơi nhận 

 Ban gi m   c  TT T – NCKH  
Phòng Kế hoạch tổng 

hợp 

      

      

      

      

     
 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (Tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 

   

   

   

   

   

 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định 

này. 

2. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu 

bổ sung thêm tài liệu đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát. 

Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin 

khi cần. 
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1. MỤC ĐÍCH:  

-   nh gi  nhanh, tránh bỏ sót bệnh nhân nặng. 

- Th ng nhất c c bƣớc sàng lọc bệnh nhi nhập khoa 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Áp dụng cho toàn bộ nhân viên khoa Nhi trong hoạt  ộng nhận biết,   nh gi  ban  ầu 

bệnh nhân nhi vào  iều trị tại khoa Nhi. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

Hƣớng dẫn  iều trị - Tập III Xử trí cấp cứu Nhi khoa 

4. TÊN VIẾT TẮT 

TT T – NCKH: Trung tâm  ào tạo và nghiên cứu khoa học 

KHTH: kế hoạch tổng hợp 

5. NỘI DUNG 

5.1 Sơ đồ 

Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

B c sĩ,  iều 

dƣỡng chăm sóc 

 

 - Nhận biết nguy cơ suy hô hấp 

- Hiệu quả của hô hấp 

- Hậu quả của hô hấp lên cơ quan kh c 

- Mục 5.2.1 (các dấu hiệu dánh giá, suy 

hô hấp nếu...) 

 B c sĩ,  iều 

dƣỡng chăm sóc 

 

 

 

 

- Nhận biết nguy cơ suy tuần hoàn. 

- Hậu quả của suy tuần hoàn lên cơ quan 

khác. 

-   nh gi  dấu hiệu suy tim. 

- Mục 5.2.2 

  nh gi  hô 

hấp 

  nh gi  

tuần hoàn 
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B c sĩ,  iều 

dƣỡng chăm sóc 

 

 

 

- Chức năng của thần kinh 

- Hậu quả tổn thƣơng thần kinh lên cơ 

quan khác 

- Mục 5.2.3 

B c sĩ,  iều 

dƣỡng chăm sóc 

 1. Nhiệt  ộ. 

2. Phát ban 

Mục 5.2.4 

B c sĩ,  iều 

dƣỡng chăm sóc 

 - Tờ  iều trị 

- Phiếu chăm sóc 

- Phiếu theo dõi 

5.2 Mô tả quá trình đánh giá trẻ bệnh nặng. 

5.2.1 Đánh giá về dƣờng thở và thở 

5.2.1.1 Nhận biết trẻ có nguy cơ suy hô hấp: cần đánh giá mức độ thở gắng 

sức bằng những chỉ số, triệu chứng quan trọng sau: 

a. Tần số thở 

Tần s  thở bình thƣờng của trẻ theo tuổi: 

Tuổi Nhịp thở 

<1 30-40 

1-2 25-35 

Ghi chép hồ 

sơ 

 

  nh gi  

thần kinh 

 

  nh gi  

toàn thân 
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2-5 25-30 

5-12 20-25 

>12 15-20 

Khi có biểu hiện r i loạn nhịp thở, thở nhanh  ể tăng thông khí do bệnh của phổi 

hoặc có cản trở  ƣờng thở, hoặc toan máu. Nhịp thở chậm thể hiện suy yếu sau gắng 

sức, tăng  p lực nội sọ hoặc giai  oạn gần cu i. 

b. Rút lõm lồng ngực 

Co rút cơ liên sƣờn, hạ sƣờn và các hõm ức  ều thể hiện thở gắng sức. Có thể dễ gặp 

những dấu hiệu này ở trẻ nhỏ hơn vị thành ngực của chúng mềm hơn. Nếu những dấu 

hiệu này có ở trẻ lớn thì chứng tỏ có suy hô hấp nghiêm trọng. Mức  ộ rút lõm thể 

hiện mức  ộ khó thở. Khi trẻ  ã thở gắng sức lâu và suy yếu  i, thì dấu hiệu rút lõm 

l ng ngực cũng mất  i. 

c. Tiếng thở bất thƣờng 

- Thở rít thì hít vào: dấu hiệu tắc nghẽn vùng hầu họng, thanh quản. Nếu nặng có thể 

gặp cả ở thì thở ra 

- Thở rên: tiếng thở phát ra do luồng không khí thở ra   i lập với nắp thanh môn  óng 

lại.  ây là dấu hiệu rất nặng của  ƣờng thở và  ặc trƣng ở trẻ nhỏ bị viêm phổi hoặc 

phù phổi cấp, tăng  p lực nội sọ, chƣớng bụng, viêm phúc mạc... 

- Thở khò khè: khi tắc nghẽn  ƣờng hô hấp dƣới, thƣờng nghe thấy ở thì thở ra. 

- Sử dụng cơ hô hấp phụ: cơ ức  òn chũm: là  ầu gật gù theo nhịp thở 

- Phập phồng c nh mũi: hay gặp ở trẻ nhỏ có suy thở 

- Thở ngáp: gặp khi thiếu oxy nặng, giai  oạn cu i 

5.2.1.2 Hiệu quả của hô hấp: 

- Quan s t di  ộng của lồng ngực, thành bụng 

- Nghe thông khí 2 phổi, nghe tiếng bất thƣờng 

-  o SpO2 

3.2.1.3 Hậu quả của suy hô hấp lên cơ quan khác 

- Nhịp tim: Thiếu oxy dẫn  ến nhịp tim nhanh. Thiếu oxy máu nặng và kéo dài sẽ 

làm nhịp tim chậm.  ây là dấu hiệu nặng, giai  oạn cu i.  
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- Màu sắc da: thiếu oxy máu gây co mạch và da nhợt. Tím là dấu hiệu muộn và là 

dấu hiệu nặng giai  oạn cu i của thiếu oxy máu. Khi thấy  ƣợc dấu hiệu tím trung tâm 

là lúc bệnh nhân sắp ngừng thở. 

- Tri giác: trẻ thiếu oxy sẽ kích thích vật vã hoặc li bì hoặc hôn mê. 

*   nh gi  lại thƣờng xuyên  ể phát hiện xu hƣớng diễn tiến của bệnh nhân. 

5.2.2 Đánh giá ban đầu tình trạng tuần hoàn 

5.2.2.1 Phát hiện nguy cơ suy tuần hoàn 

a. Tình trạng tim mạch 

- Nhịp tim 

Nhịp tim bình thƣờng theo tuổi 

Tuổi (năm)  Tần số tim/phút  

Sơ sinh  140 – 160  

< 1  110 – 160  

1 - 2  100 – 150  

2 - 5  95 – 140  

5 - 12  80 – 120  

> 12  60 - 100  

Nhịp tim nhanh có thể có trong giai  oạn  ầu của s c 

Nhịp chậm bất thƣờng hoặc giảm nhịp tim nhanh chóng cùng với biểu hiện suy giảm 

cấp máu là dấu hiệu nặng ở giai  oạn cu i 

- Độ nảy của mạch: có thể gặp trong s c nặng, tăng thể tích tuần hoàn, cầu n i  ộng 

– tĩnh mạch trung tâm (còn  ng  ộng mạch), tăng CO2 máu. Cần so s nh  ộ nảy 

của mạch trung ƣơng và ngoại biên 

- Refill (thời gian đổ đầy mao mạch): bình thƣờng 2-3 giây.  

Nếu kéo dài thể hiện giảm cấp máu ngoại biên. Là dấu hiệu t t phát hiện sớm s c 

nhiễm khuẩn, khi trẻ còn tỉnh táo, chi ấm. 
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- Huyết áp động mạch  

Huyết  p tâm thu  ƣợc ƣớc tính bằng công thức 

 HATTh= 80 + 2n    n: s  tuổi 

        HATTh: huyết áp tâm thu 

Hạ HA là dấu hiệu muộn của giai  oạn cu i suy tuần hoàn, sắp có nguy cơ ngừng 

tim. 

Tăng HA có thể là nguyên nhân hoặc hậu quả của hôn mê và tăng  p lực nội sọ. 

 

5.2.2.2 Hậu quả suy tuần hoàn lên cơ quan khác  

- Hệ hô hấp: nhịp thở nhanh, sâu nhƣng không có co kéo lồng ngực  

- Da: ẩm, lạnh, nhợt nhạt, vân tím, xanh tái  

- Tinh thần: kích thích, vật vã hoặc li bì, hôn mê  

- Tiết niệu: dấu hiệu giảm tƣới máu thận,  

- Lƣợng nƣớc tiểu ít:  <1ml/kg/giờ (trẻ >1 tuổi) 

       <2 ml/kg/giờ (trẻ bú mẹ) 

5.2.2.3 Suy tim 

Những dấu hiệu sau gợi ý suy hô hấp do nguyên nhân tim mạch 

- Xanh tím, không   p ứng với oxy 

- Nhịp tim nhanh không tƣơng xứng với mức  ộ khó thở 

- Tĩnh mạch cổ nổi  

- Tiếng thổi tâm thu / Nhịp ngựa phi 

- Gan to 

- Mạch bẹn yếu hoặc không bắt  ƣợc 

5.2.3 Đánh giá ban đầu tổn thƣơng thần kinh 

5.2.3.1 Nhận biết nguy cơ tổn thƣơng thần kinh trung ƣơng  

 Chức năng thần kinh 

- Mức độ tri giác:   nh gi  theo thang  iểm AVPU 
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A: tỉnh táo (Alert 

V:   p ứng với lời nói (Voice) 

P:   p ứng với  au (Pain) 

U: không   p ứng (Unresponsive) 

- Tƣ thế:   nh gi  tƣ thế  ặc biệt của trẻ: bóc vỏ (tay co, cân duỗi), mất não (tay 

duỗi, chân duỗi) 

- Đồng tử:   nh gi  kích thƣớc và phản xạ của  ồng tử với ánh sáng. So sánh cả 2 

bên 

5.2.3.2 Hậu quả tổn thƣơng lên các cơ quan khác 

- Hô hấp: có những kiểu thở bất thƣờng: tăng thông khí, kiểu thở Cheyne – Stokes 

hoặc ngừng thở 

- Tuần hoàn: tăng huyết áp, nhịp tim chậm nếu có tăng  p lực nội sọ, tụt kẹt hạnh 

nhân tiểu não 

5.2.4 Đánh giá toàn thân 

1. Nhiệt  ộ: s t gợi ý trẻ bị nhiễm khuẩn, nhƣng cũng có thể là hậu quả của co 

giật kéo dài. 

2. Phát ban:  

- Ban sẩn, mề  ay liên quan  ến dị ứng 

- Ban xuất huyết hoại tử, chấm xuất huyết liên quan  ến nhiễm khuẩn máu 

- Vết bầm dập liên quan  ến chấn thƣơng do trẻ bị hành hạ. 

6. HỒ SƠ LƢU 

TT Tên hồ sơ lƣu Nơi lƣu 
Thời gian 

lƣu 

1. Hồ sơ bệnh án Phòng KHTH 10 năm 

7. PHỤ LỤC 

- Tờ  iều trị       MS: 39/ BV - 01 

- Phiếu chăm sóc      MS: 09/ BV - 01 

- Phiếu theo dõi      MS: 10/ BV - 01 

 


