
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày         tháng 8 năm 2022 

 
                       

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản 

tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập 

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung tâm Y tế thị xã 

Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt tài liệu Hướng dẫn Quôc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là 09 Quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Phụ sản tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

- Quy trình xử trí chuyển viện an toàn cho trẻ sơ sinh; 

- Quy trình cho trẻ ra viện; 

- Quy trình phối hợp chuyên ngành Sản khoa và Nhi khoa trong chăm sóc 

trẻ sơ sinh. 

- Quy trình tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ; 

- Quy trình xử trí rối loạn thân nhiệt ở trẻ sơ sinh; 

- Quy trình xử trí hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh 

- Quy trình xử trí sặc sữa; 

- Quy trình kỹ thuật bóp bóng qua mặt nạ ở trẻ; 

- Quy trình kỹ thuật đặt ống thông dạ dày cho trẻ sơ sinh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các khoa, phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH XỬ TRÍ CHUYỂN VIỆN AN TOÀN  

CHO TRẺ SƠ SINH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày      tháng     năm 2022  

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. CHUYỂN TRẺ TỪ TUYẾN XÃ 

- Tùy điều kiện tại các Trạm Y tế, sử dụng các phương tiện vận chuyển thích 

hợp sẵn có với nguyên tắc là đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt quá trình chuyển, 

cần đặc biệt chú ý:  

+ Giữ ấm cho trẻ: Tốt nhất là đặt trẻ tiếp xúc da kề da với mẹ hoặc người đi 

cùng trong suốt quá trình chuyển. 

+ Nên có nhân viên y tế đi kèm và có các trang thiết bị, thuốc thiết yếu cho 

cấp cứu trên đường chuyển. 

- Liên hệ với tuyến trên yêu cầu hỗ trợ đón người bệnh hoặc hướng dẫn và hỗ 

trợ xử trí tùy thuộc vào tình trạng người bệnh. 

- Trước khi chuyển:  

+ Viết Giấy chuyển viện bao gồm các thông tin về tình trạng bệnh của trẻ, 

các chăm sóc/xử trí đã làm; các vấn đề liên quan đến cuộc đẻ và tình trạng bà mẹ. 

+ Trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác định nhiễm khuẩn nặng: Tiêm bắp (mặt 

ngoài đùi) cho trẻ 1 liều kháng sinh: Gentamicin 2,5 mg/kg (chú ý phải pha loãng 

Gentamicin trước khi dùng với nồng độ 10 mg/ml). 

II. CHUYỂN TỪ TUYẾN HUYỆN 

1. Liên hệ, trao đổi với tuyến chuyển đến 

- Liên lạc bằng điện thoại trước khi chuyển. 

- Các thông tin cần trao đổi: tình trạng bệnh tật, các thuốc điều trị, tham khảo 

ý kiến chuyên môn, phương tiện chuyển và ước tính thời gian đến. 

2. Chuẩn bị cán bộ, phương tiện và trang thiết bị cho chuyển viện 

- Cán bộ: Cán bộ chuyên môn đi kèm biết chăm sóc sơ sinh cơ bản, cấp cứu 

ngừng tim, ngừng thở. 

- Phương tiện vận chuyển: Xe cứu thương phải có đèn đủ sáng để có thể theo 

dõi, chăm sóc người bệnh trên đường chuyển, trong xe phải bảo đảm vệ sinh sạch 

sẽ. Lái xe phải thường trực liên tục. 

- Dụng cụ và thuốc cần mang theo: bảo đảm có đủ, vô khuẩn và sử dụng 

được. 

Các loại dụng cụ cần thiết Các loại thuốc thiết yếu 

- Bóng, mặt nạ dùng cho trẻ sơ sinh. 

- Bình/túi oxygen đủ dùng trong quá trình chuyển. 

- Ống thông, bộ dây nối thở oxygen, ống thông dạ dày, hút 

- Dịch truyền: Glucose 

10%; Natri clorid 0,9%; 

- Phenobacbital. 
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dịch; bơm tiêm. 

- Bộ đặt nội khí quản, ống nội khí quản các cỡ 2,5; 3; 3,5. 

- Ống nghe; nhiệt kế, máy hút đờm/nhớt. 

- Dụng cụ/thiết bị ủ ấm. 

- Dụng cụ đo độ bão hòa oxygen qua da, nếu có điều kiện. 

- Adrenalin 1‰. 

- Kháng sinh (Gentamicin) 

3. Chuẩn bị chuyển viện 

- Bảo đảm là đã giải thích kỹ cho gia đình lý do phải chuyển viện và được gia 

đình đồng ý. Nên chuyển mẹ đi cùng trẻ. 

- Tình trạng trẻ tương đối ổn định, có thể duy trì được các chức năng sống 

trên đường chuyển. 

Trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác định nhiễm khuẩn nặng: Tiêm bắp (mặt 

ngoài đùi) cho trẻ 1 liều kháng sinh: Gentamicin 2,5 mg/kg (chú ý phải pha loãng 

Gentamicin trước khi dùng với nồng độ 10 mg/ml). 

- Nếu trẻ mất nước nặng: Bồi phụ nước và điện giải. 

- Viết giấy chuyển viện. 

4. Chăm sóc và theo dõi trên đường chuyển viện 

- Bảo đảm giữ ấm cho trẻ trước và trong khi chuyển, khuyến khích để trẻ tiếp 

xúc da kề da với mẹ/người nhà. 

- Bảo đảm cho ăn và dịch truyền:  

+ Nếu trẻ bú được, khuyến khích bà mẹ cho trẻ bú. 

+ Nếu trẻ không thể bú được, vắt sữa cho trẻ ăn bằng thìa hoặc qua ống thông 

hoặc nuôi dưỡng tĩnh mạch nếu cán bộ đi kèm có khả năng thực hiện. 

- Theo dõi: diễn biến bệnh và các dấu hiệu sinh tồn. 

- Xử trí các tình huống: Nếu trẻ có các vấn đề nghiêm trọng (ngừng thở/tim 

hoặc co giật) thì cần dừng xe để xử trí. Không nên đi nhanh đến tuyến chuyển viện 

mà không xử trí. 

5. Đến cơ sở chuyển viện: bàn giao người bệnh, các hồ sơ liên quan, các 

diễn biến và xử trí trên đường chuyển viện. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY TRÌNH CHO TRẺ RA VIỆN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. THỜI ĐIỂM RA VIỆN 

1. Các tiêu chuẩn về chuyên môn để có thể cho trẻ bệnh ra viện 

- Bệnh lý chính và các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định, không có vấn đề gì khác 

cần phải điều trị tại cơ sở y tế. 

- Thân nhiệt của trẻ bình thường, duy trì trong khoảng 36,5oC-37,4oC và các 

dấu hiệu sinh tồn đã ổn định. 

- Trẻ bú mẹ tốt. Nếu trẻ không có chỉ định bú mẹ, phải hướng dẫn bà mẹ kiến 

thức và thực hành nuôi con bằng các phương pháp cho ăn thay thế. 

- Trẻ có chiều hướng tăng cân. 

- Mẹ tự tin và có thể chăm sóc trẻ 

2. Nếu vì hoàn cảnh đặc biệt 

 Gia đình muốn xuất viện sớm hơn so với dự định của Thầy thuốc, cần hướng dẫn 

bà mẹ cách tiếp tục điều trị tại nhà theo đơn thuốc (nên có cam kết từ bà mẹ xin ra viện 

sớm và thực hiện đúng các hướng dẫn của Thầy thuốc), khuyến khích bà mẹ đưa trẻ 

khám lại sau 1-2 ngày hoặc khám lại ngay khi có dấu hiệu bất thường, liên hệ với nhân 

viên y tế địa phương đề nghị tiếp tục theo dõi trẻ. 

II. CÁC THỦ TỤC CẦN LÀM KHI TRẺ RA VIỆN 

1. Khám trẻ trước khi ra viện: Bảo đảm chắc chắn là bệnh chính đã ổn định, 

đủ các tiêu chuẩn cho trẻ xuất viện. 

2. Thông báo cho gia đình biết về tình trạng bệnh của trẻ ổn định và 

quyết định ra viện  

- Trẻ đã có đầy đủ các điều kiện cần thiết để ra viện. 

- Giải thích các quy định về thủ tục ra viện cho bà mẹ hiểu và trả lời các câu 

hỏi của bà mẹ. 

- Trường hợp đặc biệt phải giải quyết ra viện theo yêu cầu của gia đình, cần 

thông qua ý kiến lãnh đạo và phải có chữ ký của gia đình vào bệnh án. 

III. HƯỚNG DẪN CHO BÀ MẸ/NGƯỜI NHÀ KHI TRẺ RA VIỆN 

- Cấp thuốc hoặc kê đơn, hướng dẫn cách sử dụng để hoàn thành đợt điều trị 

tại nhà và hẹn khám lại. 

- Hướng dẫn cho bà mẹ cách chăm sóc, theo dõi trẻ tại nhà (bú mẹ hoàn toàn, 

giữ ấm cho trẻ, các dấu hiệu nguy hiểm). Đặc biệt lưu ý đối với các bà mẹ có vấn 

đề khó khăn (về nuôi con bằng sữa mẹ, bị bệnh nặng, HIV(+), có con lần đầu, tuổi 

vị thành niên hoặc bà mẹ độc thân...). 
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- Kiểm tra và hướng dẫn lịch tiêm chủng lần tiếp theo. 

IV. HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC RA VIỆN 

- Viết Giấy ra viện gồm đầy đủ các thông tin về chẩn đoán, hướng dẫn theo 

dõi và khám lại. Nếu có thể viết tóm tắt quá trình bệnh, các xét nghiệm đã làm, các 

thuốc đã dùng với một số bệnh lý để tiện theo dõi cho các lần khám lại sau. 

- Hoàn thành hồ sơ ra viện. 

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH PHỐI HỢP CHUYÊN NGÀNH SẢN KHOA VÀ NHI 

KHOA TRONG CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. TẠI TUYỄN XÃ 

1. Chăm sóc trước và trong thời gian mang thai 

Cán bộ thực hiện là Bác sĩ, Hộ sinh, Y sĩ sản nhi hoặc Điều dưỡng sản nhi 

đang làm việc tại Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe cho phụ nữ ở lứa 

tuổi sinh đẻ. Nội dung thực hiện:  

- Giáo dục giới tính, tình dục an toàn và cung cấp các kiến thức chuẩn bị làm 

mẹ cho trẻ gái ở tuổi vị thành niên. 

- Tư vấn và thực hiện các dịch vụ KHHGĐ. 

- Tư vấn, chăm sóc trong thời gian mang thai (theo các nội dung trong phần 

chăm sóc bà mẹ trong thời gian mang thai). 

- Quản lý thai. 

- Nhận biết thai có nguy cơ để chuyển tuyến đúng chỉ định. 

2. Chăm sóc tại cuộc đẻ 

Cán bộ thực hiện là Bác sĩ, Hộ sinh, Y sĩ sản nhi tại Trạm Y tế xã. Cán bộ đỡ 

đẻ phải được đào tạo về kỹ năng, kiến thức cơ bản về chăm sóc sản khoa và sơ sinh 

thiết yếu, thực hiện các nhiệm vụ:  

- Cung cấp dịch vụ đỡ đẻ an toàn cho các trường hợp đẻ thường và nhận biết, 

xử trí (hoặc chuyển viện) kịp thời các biến chứng cho cả bà mẹ và trẻ. 

- Chăm sóc mẹ: Bảo đảm đẻ sạch, sử dụng biểu đồ chuyển dạ để nhận biết và 

xử trí được các bất thường trong chuyển dạ và các biến chứng sau sinh. 

- Chăm sóc con: Thực hiện các chăm sóc thiết yếu cho trẻ sớm ngay sau sinh, 

trong ngày đầu và tuần đầu sau sinh. 

3. Chăm sóc sau sinh 

- Tại Trạm Y tế: Nội dung chăm sóc bà mẹ sau đẻ đã được hướng dẫn ở phần 

Chăm sóc bà mẹ. Khi theo dõi sức khỏe bà mẹ, cán bộ y tế phải đồng thời thực hiện 

các chăm sóc sơ sinh thiết yếu và theo dõi trẻ trong những ngày đầu sau sinh. Khám 

toàn thân cho cả mẹ và con trước khi cho về nhà. 

- Trường hợp cần chuyển tuyến: Khi chuyển phải cung cấp đầy đủ và cụ thể 

các thông tin về cuộc đẻ, tiền sử sản khoa và các diễn biến bệnh của trẻ và các xử 

trí đã làm. Thực hiện đúng tất cả các bước chăm sóc chuyển viện an toàn. 

- Theo dõi tại nhà: ít nhất 1 lần trong vòng tuần đầu sau đẻ cho cả mẹ và con. 

Các nội dung khám trẻ sơ sinh cũng bao gồm các vấn đề như đã theo dõi ở cơ sở y 

tế về bú mẹ, tình trạng rốn, da, phát hiện các tình trạng bệnh lý. Cần chú ý phát hiện 
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sớm vàng da bệnh lý, kiểm tra tình trạng tiêm chủng, tăng cân và phát triển của trẻ. 

II. TẠI TUYẾN HUYỆN 

Cán bộ thực hiện là Bác sĩ, Hộ sinh, Điều dưỡng trong khoa sản và khoa nhi 

được đào tạo về chăm sóc sản khoa, chăm sóc sơ sinh thiết yếu và hồi sức sơ sinh. 

Nội dung thực hiện gồm:  

- Thực hiện tất cả các nội dung như ở Trạm Y tế xã và:  

- Trong phòng đẻ phải có bàn hồi sức sơ sinh. 

- Khi trẻ sơ sinh có vấn đề về sức khỏe cần chuyển sang điều trị ở khoa Nhi. 

Khi chuyển phải cung cấp đầy đủ và cụ thể các thông tin về cuộc đẻ, tiền sử sản 

khoa và các diễn biến bệnh của trẻ và các xử trí đã làm. 

- Các trường hợp tiên lượng đẻ khó cần hội chẩn, nên có cán bộ y tế đã được 

đào tạo về Hồi sức sơ sinh tham gia cuộc đẻ để có thể xử trí kịp thời các vấn đề có 

thể xảy ra đối với trẻ. 

- Các trường hợp tiên lượng đẻ khó cần hội chẩn 

- Nếu phải chuyển lên tuyến trên, thực hiện đúng tất cả các bước chăm sóc 

chuyển viện an toàn. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất giúp cho trẻ sơ sinh chống lại bệnh 

tật đồng thời tăng cường sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Theo ước tính của Tổ 

chức Y tế Thế giới: 22% các trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh có thể phòng tránh 

được nếu được bú sữa mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, 13% trẻ dưới 5 tuổi 

bị tử vong có thể ngăn chặn được nếu được bú sữa mẹ hoàn toàn. 

I. Khi mang thai 

- Giải thích: Lợi ích của bú mẹ; Giải thích: thế nào là bú sữa mẹ sớm và bú 

sữa mẹ hoàn toàn và lợi ích của nó. 

- Hỏi kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ. 

- Giải thích tầm quan trọng của việc chăm sóc vú và núm vú, xin phép khám. 

- Tạo niềm tin là tất cả bà mẹ đều có thể nuôi con bằng sữa mẹ. 

2. Ngay sau đẻ 

- Thực hiện tiếp xúc da kề da ngay sau đẻ để giúp trẻ được bú sữa mẹ sớm 

(trong vòng 90 phút sau đẻ). Cho con nằm cạnh mẹ:  

+ Mẹ dễ chăm sóc,theo dõi con. 

+ Trẻ ít khóc hơn. 

+ Thời gian bú mẹ được lâu hơn. 

- Tư vấn về lợi ích của việc cho bú sớm:  

+ Lợi ích của sữa non. 

+ Sữa về sớm hơn. 

+ Trẻ tăng cân tốt hơn. 

+ Ít bị cương tắc sữa. 

+ Không vắt bỏ sữa non, cần cho con bú cả sữa non. 

- Hướng dẫn bà mẹ cho con bú đúng: Trẻ ngậm bắt vú đúng (Miệng trẻ mở rộng, Lưỡi trẻ 

hướng ra trước và có thể nhìn thấy được phía trên lợi. Môi dưới hướng ra ngoài. Cằm trẻ chạm vào 

vú mẹ. Nhìn thấy quầng vú phía trên nhiều hơn quầng vú phía dưới). 

+ Tư thế cho bú đúng (đầu và thân trẻ ở trên cùng một đường thẳng, mặt trẻ 

đối diện với vú và môi trẻ đối diện với núm vú, thân trẻ sát với mẹ, đỡ toàn bộ người 

trẻ). 

+ Trẻ bú có hiệu quả (mút chậm, sâu, thỉnh thoảng dừng lại rồi bú tiếp. Có 

thể nhìn hoặc nghe thấy tiếng trẻ nuốt). 

- Phát hiện các trường hợp có khó khăn khi cho bú mẹ để hướng dẫn chi tiết. 

- Cách giữ gìn nguồn sữa mẹ:  
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+ Uống nhiều nước. 

+ Ăn đủ chất và tăng bữa. 

+ Nghỉ ngơi đủ, ngủ 8 giờ/ngày hoặc hơn. 

+ Giải thích về những thức ăn và những yếu tố có ảnh hưởng đến số lượng, 

chất lượng sữa (kể cả các thuốc). 

+ Sử dụng bất kỳ thuốc gì đều phải có ý kiến của thầy thuốc. 

3. Cho con bú trong những ngày đầu 

- Giải thích những thay đổi về vú trong những ngày đầu. 

- Không hạn chế số lần cho trẻ bú, cho bú theo nhu cầu, ít nhất là 8 lần/ngày, 

cả ngày và đêm. 

- Bú hết sữa một bên vú mới chuyển sang bên kia. 

- Không dứt vú khi bé chưa muốn thôi bú. 

- Chỉ cho bú sữa mẹ, không cho trẻ ăn hay uống bất cứ thức ăn, nước uống nào khác. 

- Nếu vú cương đau hoặc trẻ khó bắt vú giai đoạn đầu: hướng dẫn bà mẹ vắt 

sữa và giải thích cho bà mẹ yên tâm là vấn đề này sẽ được giải quyết, trẻ sẽ bú lại 

được bình thường. 

4. Cho trẻ non tháng, nhẹ cân bú mẹ 

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ. 

- Giúp bà mẹ yên tâm là có thể nuôi con bằng sữa mẹ. 

- Khuyến khích bà mẹ vắt sữa từ ngày đầu. 

- Để giúp sữa chảy tốt, nhắc người mẹ vắt ít sữa trước lúc cho bé bắt vú. 

- Nếu trẻ không bú được, cần vắt sữa, cho ăn bằng thìa và cốc sạch, tốt nhất 

là luộc các dụng cụ trước khi cho trẻ ăn. 

- Giải thích cho bà mẹ là trẻ sẽ lớn dần và bú tốt hơn. 

5. Cho trẻ sinh đôi bú 

- Giúp bà mẹ yên tâm là với 2 bầu vú, bà mẹ có thể nuôi cả 2 con. 

- Có thể cho cả 2 trẻ bú cùng một lúc hoặc 1 trẻ bú trước, 1 trẻ bú sau. 

- Nếu cả 2 trẻ cùng bú:  

+ Đặt 1 gối bên dưới để đỡ hai tay bà mẹ (tư thế ngồi). 

+ Đặt mỗi trẻ bên dưới 1 cánh tay. 

- Nếu 1 trẻ yếu hơn, cần lưu ý cho trẻ này bú đủ, có thể vắt giúp sữa khi trẻ bú. 

- Động viên bà mẹ kiên trì. Trẻ sinh đôi thường là non tháng, thấp cân, cần 

nhiều thời gian mới thích nghi được với việc bú mẹ. 

- Hướng dẫn bà mẹ và gia đình về nhu cầu ăn uống trong trường hợp sinh đôi. 

6. Trường hợp mẹ bị giang mai và viêm gan đang tiến triển  

Không cho con bú khi mẹ có tổn thương núm vú (nứt núm vú..) và con đang 

có tổn thương ở miệng: tưa miệng, viêm lợi...Cần vắt bỏ sữa đến khi điều trị ổn định 

tiếp tục cho con bú mẹ trở lại. 

7. Tư vấn về việc nuôi con bằng sữa mẹ ở trẻ có mẹ nhiễm HIV 
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Đối với bà mẹ bị nhiễm HIV cần:  

- Tư vấn để nguời mẹ chọn cách nuôi dưỡng phù hợp:  

- Tư vấn về lợi ích của sữa mẹ và nguy cơ lây truyền HIV sang con. 

- Tư vấn về dùng sữa thay thế và các nguy cơ mắc bệnh nếu dùng sữa thay 

thế không đúng cách. 

- Tư vấn khuyến cáo chung về nuôi dưỡng trẻ theo tuổi. 

* Nếu người mẹ nhiễm HIV chọn cách nuôi con bằng sữa mẹ cần:  

- Nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn, tuyệt đối không nuôi hỗn hợp. 

- Tư vấn: Tư thế bú, cách ngậm bắt vú đúng, xử trí nứt núm vú, viêm vú. 

- Nên ngừng bú sớm (6 tháng) để hạn chế nguy cơ truyền HIV. 

- Cần tư vấn các điều kiện cần có để nuôi bằng thức ăn thay thế trước khi 

ngừng cho trẻ bú mẹ. 

- Không bao giờ cho bú lại khi đã ngưng bú vì sẽ làm tăng cao khả năng lây 

truyền HIV cho con. 

8. Tài liệu tham khảo 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH XỬ TRÍ RỐI LOẠN THÂN NHIỆT Ở TRẺ SƠ SINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

Thân nhiệt của trẻ sơ sinh đo ở nách bình thường từ 36,5oC đến dưới 37,5oC. 

Khi vượt quá giới hạn này thì gọi là rối loạn thân nhiệt. 

I. HẠ THÂN NHIỆT 

Hạ thân nhiệt là thân nhiệt dưới 36,5oC khi đo ở nách. Hạ thân nhiệt sơ sinh 

là một dấu hiệu nặng có thể gây tử vong, thường gặp trong nhiễm khuẩn nặng. 

Các mức độ hạ thân nhiệt (cặp ở nách) 

+ Hạ thân nhiệt nhẹ: Thân nhiệt đo ở nách từ 36oC-36,4oC. 

+ Hạ thân nhiệt trung bình: Thân nhiệt đo ở nách từ 35oC đến 35,9oC. 

+ Hạ thân nhiệt nặng: Thân nhiệt đo ở nách dưới 35oC. 

Xử trí hạ thân nhiệt bằng nguyên tắc dùng phương pháp vật lý. 

1. Tuyến xã 

- Nhận biết nguy cơ hạ thân nhiệt: Trẻ nhẹ cân, trẻ đẻ non, có hồi sức, trẻ 

không khỏe (nhiễm khuẩn nặng), không nằm với mẹ, bú kém, thời tiết lạnh. 

- Phát hiện kịp thời dấu hiệu hạ thân nhiệt: Sờ bàn tay/bàn chân lạnh. Theo 

dõi sờ bàn chân mỗi giờ trong 2 giờ đầu, sau đó mỗi 4 giờ trong ngày đầu sau sinh. 

- Đo thân nhiệt ít nhất 1 lần trong ngày đầu sau sinh. Những trẻ có nguy cơ 

cần kiểm tra thân nhiệt thường xuyên hơn mỗi 6 giờ. 

- Xử trí:  

+ Hướng dẫn mẹ giữ ấm cho trẻ bằng tiếp xúc da kề da, phương pháp 

Kangaroo hoặc mặc thêm áo tã, đội mũ, mang tất vớ, quấn khăn, và đắp chăn ấm 

cho trẻ; hoặc hướng dẫn các phương pháp ủ ấm an toàn khác. 

+ Khuyến khích mẹ cho trẻ bú sớm, nhiều lần, nếu không thể bú thì cho uống sữa mẹ qua thìa. 

+ Nếu thân nhiệt sau 1 giờ không trở về bình thường hoặc kèm theo bất cứ 

dấu hiệu nguy hiểm nào khác cần chuyển lên tuyến trên. 

+ Chuyển tuyến an toàn sau khi tiêm liều kháng sinh đầu. Giữ ấm và cho sữa 

mẹ trong suốt quá trình chuyển. 

2. Tuyến huyện 

Như tuyến xã và:  

- Khám lâm sàng, làm xét nghiệm đường máu, các xét nghiệm cơ bản để chẩn 

đoán và điều trị theo nguyên nhân (nhất là nguyên nhân nhiễm khuẩn). 

- Trường hợp hạ thân nhiệt nặng:  

+ Sử dụng các phương tiện ủ ấm sẵn có (lồng ấp/giường sưởi ấm). 

+ Điều trị các rối loạn kèm theo (đặc biệt hạ đường huyết). 
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+ Chuyển tuyến khi vượt quá khả năng điều trị hoặc tình trạng không cải thiện 

sau 2 ngày điều trị. 

II. TĂNG THÂN NHIỆT 

Tăng thân nhiệt là thân nhiệt ≥ 37,5oC khi đo ở nách. Tăng thân nhiệt sơ sinh 

là một dấu hiệu nặng cũng có thể gây tử vong, thường gặp trong nhiễm khuẩn nặng 

đặc biệt bệnh cảnh viêm màng não mủ. 

- Tăng thân nhiệt nhẹ: thân nhiệt đo ở nách từ 37,6oC-38oC. 

- Tăng thân nhiệt trung bình: thân nhiệt đo ở nách từ 38oC đến 39oC. 

- Tăng thân nhiệt nặng: thân nhiệt đo ở nách trên 39oC. 

Nguyên tắc xử trí bằng phương pháp vật lý và phương pháp dùng thuốc. 

1. Tuyến xã 

- Nhận biết nguy cơ tăng thân nhiệt: Trẻ nhẹ cân, trẻ không khỏe (nhiễm 

khuẩn nặng), thời tiết nóng. 

- Phát hiện kịp thời dấu hiệu tăng thân nhiệt: Sờ bàn tay/bàn chân nóng. 

- Đo thân nhiệt. Những trẻ có nguy cơ cần kiểm tra thân nhiệt thường xuyên 

hơn mỗi 6 giờ. 

- Xử trí:  

+ Đưa trẻ ra khỏi nguồn nóng, nằm phòng thoáng khí. Mặc đồ thoáng, không 

đắp chăn, có thể cởi áo tã (nếu cần). 

+ Khuyến khích mẹ cho trẻ bú sớm, nhiều lần hơn; nếu không thể bú thì cho 

sữa mẹ bằng thìa. 

+ Nếu thân nhiệt sau 1 giờ không trở về bình thường hoặc kèm theo bất cứ 

dấu hiệu nguy hiểm nào khác cần chuyển lên tuyến trên. 

+ Chuyển tuyến an toàn sau khi tiêm liều kháng sinh đầu. 

- Lưu ý: Không dùng ngay thuốc hạ sốt để hạ thân nhiệt. 

2. Tuyến huyện 

Như tuyến xã và:  

- Khám lâm sàng, làm xét nghiệm đường máu, các xét nghiệm cơ bản để chẩn 

đoán và điều trị theo nguyên nhân (nhất là nguyên nhân nhiễm khuẩn). 

- Thận trọng khi dùng thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt khi tăng thân nhiệt nặng có 

thể dùng Paracetamol 10-15mg/kg/lần, nếu cần lập lại sau 6 giờ. 

- Điều trị các rối loạn kèm theo (đặc biệt tình trạng mất nước). 

- Chuyển tuyến khi vượt quá khả năng điều trị hoặc tình trạng không cải thiện. 

III. NHỮNG LƯU Ý VỚI MỌI TRẺ BỊ RỐI LOẠN THÂN NHIỆT 

- Theo dõi thân nhiệt đúng quy trình. Theo dõi thường xuyên phương tiện làm 

ấm cho trẻ và cả nhiệt độ phòng. 

- Kiểm tra đường huyết. Nếu <40 mg/dl thì xử trí  

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP SƠ SINH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022  

 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. TỔNG QUAN 

Suy hô hấp là nguyên nhân nhập viện hàng đầu ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ 

sơ sinh thiếu tháng. Suy hô hấp có thể gây tử vong nhanh hoặc các di chứng lâu dài 

nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. 

Suy hô hấp có thể gây ra bởi bệnh lý từ phổi hoặc ngoài phổi. 

1. Triệu chứng của suy hô hấp 

- Thở nhanh ≥ 60 lần/phút; Thở chậm < 30 lần/phút. 

- Ngừng thở >20 giây hoặc < 20 giây kèm nhịp tim chậm <100 lần/phút hoặc 

SpO2 giảm. 

- Phập phồng cánh mũi. 

- Co kéo lồng ngực. 

- Thở rên. 

- Tím tái. 

2 Nguyên tắc cơ bản xử trí suy hô hấp ở trẻ sơ sinh 

- Thông đường thở. 

- Cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn. 

- Hỗ trợ hô hấp liên tục. 

- Xử trí tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi gây chèn ép nếu có. 

- Theo dõi liên tục nhịp tim, SpO2, các dấu hiệu suy hô hấp. 

- Khi trẻ bị suy hô hấp, cần hạn chế can thiệp hay thủ thuật không cần thiết 

làm tăng stress cho trẻ. 

- Điều kiện lý tưởng cho các cơ sở y tế chăm sóc điều trị trẻ sơ sinh là có máy 

CPAP di động, máy đo SpO2, bộ trộn oxy để biết nồng độ oxy hoặc bình thở oxy 

lưu lượng thấp 

3 Chỉ định các phương pháp hỗ trợ hô hấp 

- Thở ôxy 

+ Trẻ thở gắng sức, tím hoặc SpO2 <90%. 

+ Thở ôxy đảm bảo SpO2 90-95%, nếu không có máy đo SpO2, cho thở ôxy 

lượng thấp nhất để trẻ hồng. 

- Thở CPAP 

+ Chỉ định thở CPAP cho trẻ sinh non có dấu hiệu thở rên, thở gắng sức ngay 

tại phòng sinh/phòng mổ. 

+ Chỉ định thở CPAP ngay sau sinh đối với tất cả trẻ sơ sinh cực non không 
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tự thở được. 

+ Chỉ định thở CPAP khi trẻ thở oxy không cải thiện. 

- Thở máy 

+ Ngừng thở. 

+ Thất bại với thở oxy và CPAP. 

+ Suy tuần hoàn. 

II. XỬ TRÍ TẠI CÁC TUYẾN 

1. Tuyến xã 

- Nên chuyển tuyến các sản phụ có nguy cơ cao. 

- Phát hiện kịp thời dấu hiệu suy hô hấp. 

- Xử trí ban đầu trước khi chuyển tuyến:  

+ Làm thông thoáng đường thở và cho thở ôxy. 

+ Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn, tiêm bắp kháng sinh Ampicillin/penicillin và 

Gentamicin. 

- Chuyển tuyến an toàn. 

2. Tuyến huyện 

- Khám lâm sàng, đánh giá mức độ suy hô hấp và làm các xét nghiệm cơ bản 

(công thức máu, X quang tim phổi), để xác định chẩn đoán và điều trị suy hô hấp. 

- Điều trị các trường hợp suy hô hấp mức độ nhẹ và trung bình đòi hỏi thở 

oxy hoặc thở CPAP. 

- Chăm sóc tư thế, hỗ trợ dinh dưỡng (sữa mẹ) qua ống thông dạ dày. 

- Đảm bảo chống nhiễm khuẩn bệnh viện. 

- Chuyển tuyến khi vượt quá khả năng điều trị hoặc tình trạng bệnh nặng hơn 

hoặc tình trạng bệnh không cải thiện sau 2 ngày điều trị kháng sinh. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH XỬ TRÍ NHIỄM KHUẨN RỐN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022  

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

Nhiễm khuẩn rốn là tình trạng nhiễm khuẩn rốn và mô xung quanh rốn. Bệnh 

lý này chủ yếu gặp ở trẻ sơ sinh và dễ tiến triển nặng. Vi khuẩn gây nhiễm khuẩn 

rốn thường là Staphylococcus aureus, Escherichia. coli, Klebsiella spp. và 

Strepcococcus pyogenes. Uốn ván là một bệnh nhiễm khuẩn rốn nặng, tỷ lệ tử vong 

cao, di chứng nặng nhưng sẽ không đề cập trong nội dung của bài này. 

I. TUYẾN XÃ 

1. Hỏi và khám lâm sàng để phân loại là nhiễm khuẩn tại chỗ hay lan rộng 

- Nhiễm khuẩn rốn tại chỗ:  

+ Rốn ướt, sưng, đỏ. 

+ Vùng quanh rốn sưng, đỏ lan rộng dưới 1 cm. 

- Nhiễm khuẩn rốn nặng:  

+ Rốn sưng, đỏ hoặc chảy mủ, có mùi hôi. 

+ Vùng quanh rốn sưng, đỏ lan rộng xung quanh trên 1cm. 

+ Chướng bụng. 

2. Xử trí 

- Nhiễm khuẩn rốn tại chỗ:  

+ Điều trị tại chỗ, không cần dùng kháng sinh toàn thân:  

● Rửa sạch tay. 

● Rửa sạch rốn và nhẹ nhàng thấm khô. 

● Bôi tím Gentian 0,5% hoặc cồn 700 lên vùng rốn nhiễm khuẩn 3 lần/ngày 

cho đến khi hết mủ. 

● Rửa sạch tay sau khi chăm sóc rốn. 

+ Hướng dẫn bà mẹ chăm sóc tại nhà. 

+ Hẹn khám lại sau 2 ngày. Khám lại ngay nếu bệnh không đỡ hoặc có các 

dấu hiệu nguy hiểm toàn thân. 

- Nhiễm khuẩn rốn nặng: chuyển lên tuyến trên. Tiêm bắp 1 liều kháng sinh 

trước khi chuyển. 

II. TUYẾN HUYỆN 

1. Hỏi và khám lâm sàng như ở tuyến xã. 

- Chẩn đoán và xác định nguyên nhân. 

- Làm các xét nghiệm: cấy dịch hoặc mủ rốn, công thức máu, cấy máu nếu có 

nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết. 

- Xử trí:  
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+ Nhiễm khuẩn tại chỗ: điều trị như tuyến xã. 

+ Nhiễm khuẩn rốn nặng:  

● Chăm sóc rốn như nhiễm khuẩn rốn tại chỗ. 

● Nếu không có triệu chứng toàn thân: Gentamicin tiêm tĩnh mạch. 

● Nếu có triệu chứng toàn thân: Gentamicin + Claminate 

● Nếu nhiễm khuẩn rốn trong bệnh viện, trẻ đang điều trị nhiễm khuẩn huyết: 

dùng nhóm kháng sinh Cefolosporin + Aminoglycosides. 

● Theo dõi trẻ trong 24 giờ sau khi ngừng kháng sinh. Nếu hết nhiễm khuẩn 

rốn, trẻ bú tốt, không còn dấu hiệu cần nằm viện thì cho trẻ ra viện và hướng dẫn bà 

mẹ chăm sóc, theo dõi tại nhà. 

● Xử trí các biến chứng hoặc các bệnh kèm theo. 

2. Phòng ngừa 

2.1. Chăm sóc rốn ngay sau sinh:  

- Không bôi chất gì lên rốn. 

- Không băng rốn. 

2.2. Chăm sóc rốn sau sinh hàng ngày trước khi rụng rốn:  

- Để rốn khô tự nhiên. 

- Không bôi chất gì lên rốn. 

- Không băng rốn. 

- Quấn tã thấp dưới rốn. 

- Mặc áo sạch để che rốn. 

- Nếu rốn bị ướt nước tiểu, rửa bằng nước chín và nước muối sinh lý, thấm 

khô bằng gạc sạch. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH XỬ TRÍ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT SƠ SINH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

Hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh là khi glucose máu < 45 mg/dL (< 2,6 mmol/L). 

1. Tuyến xã 

- Phát hiện chủ yếu dựa vào bệnh sử và các triệu chứng lâm sàng:  

+ Tiền sử: Mẹ Đái tháo đường, trẻ bú không đủ sữa. 

+ Lâm sàng: Li bì, bú yếu, ít vận động, giảm trương lực cơ, run giật chi, co 

giật, ngưng thở, tím, hạ thân nhiệt, hôn mê. 

+ Làm Glucose mao mạch (nếu có). 

- Xử trí:  

+ Sơ cứu thông thoáng đường thở, hỗ trợ hô hấp nếu cần. 

+ Cắt cơn giật nếu có co giật và không đáp ứng với xử trí hạ đường huyết 

(xem bài “Hội chứng co giật”). 

+ Nếu không thể kiểm tra đường huyết nhanh mà nghĩ là Hạ đường huyết 

hoặc trẻ li bì/hôn mê hay co giật mà glucose máu < 40 mg/dL (< 2,2 mmol/L), thì 

cho sữa mẹ hoặc Glucose qua ống thông dạ dày (Glucose 10% 2 ml/kg). 

+ Cho bú mẹ, nếu không bú được thì vắt sữa mẹ và cho ăn bằng thìa. 

+ Chuyển viện an toàn lên tuyến trên nếu trẻ không bú được hoặc có dấu hiệu 

lâm sàng nặng lên. Chú ý cho trẻ sữa mẹ và giữ ấm trên đường chuyển. 

2. Tuyến huyện 

- Chẩn đoán: Như tuyến xã và:  

+ Lưu ý thêm các yếu tố nguy cơ: Trẻ non tháng, trẻ < 2500 g, trẻ nhẹ cân 

hoặc lớn cân so với tuổi thai, ngạt nặng/hồi sức sau sinh, đa hồng cầu, trẻ không 

khỏe (nhiễm khuẩn), thân nhiệt hạ hoặc không ổn định, thuốc mẹ dùng (ức chế β). 

+ Xác định mức độ hạ đường huyết (Glucose mao mạch, xét nghiệm máu tĩnh mạch). 

+ Xác định có triệu chứng lâm sàng li bì/hôn mê hay co giật không. 

+ Xác định nguyên nhân và các bệnh kèm theo để điều trị. 

- Xử trí:  

+ Tùy mức độ hạ đường huyết và triệu chứng có hay không mà xử trí: Cho 

sữa mẹ qua ống thông dạ dày, tiêm và truyền tĩnh mạch glucose (theo lưu đồ dưới). 

+ Xử trí các rối loạn kèm theo. 

+ Nếu đã điều trị mà đường huyết vẫn thấp sau 2 lần thử hoặc có dấu hiệu 

bệnh nặng hơn thì chuyển lên tuyến trên. 
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3. Tài liệu tham khảo 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH XỬ TRÍ CẤP CỨU SẶC SỮA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022  

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

 

1. Tuyến xã 

- Hướng dẫn các bà mẹ phát hiện, nhận biết các dấu hiệu sặc sữa và sơ cứu 

sặc sữa kịp thời theo quy trình kỹ thuật. Ngay lập tức:  

+ Đặt trẻ nằm sấp trên tay hoặc đùi của bạn, đầu thấp hơn thân. 

+ Vỗ lưng: Dùng gốc lòng bàn tay phải vỗ 5 cái vào lưng trẻ ở khoảng giữa 

2 xương bả vai. 

+ Nếu còn tắc nghẽn, lật ngửa trẻ tiến hành ấn ngực:  

● Lật trẻ nằm ngửa, dùng 2 ngón tay (trỏ và giữa) ấn 5 cái vào vị trí dưới 

điểm cắt của đường nối 2 núm vú và đường giữa ức một khóat ngón tay. 

● Nếu còn tắc nghẽn: Quan sát vùng họng và mũi trẻ, nếu có sữa thì hút sạch. 

● Đánh giá lại trẻ sau mỗi lần vỗ lưng ấn ngực:  

o Nếu trẻ hồng hào, khóc tốt: Không cần làm tiếp 

o Nếu trẻ vẫn còn khó thở: Tiếp tục thực hiện vỗ lưng ấn ngực. 

● Nếu cần thiết, có thể lặp lại trình tự như trên 5-10 lần 

+ Trong khi cấp cứu như trên phải quan sát đánh giá trẻ. Nếu ngừng tim, ngừng thở 

thì tiến hành hồi sức ngừng tim, ngừng thở (xem bài “Cấp cứu ngừng thở, ngừng tim”). 

- Chuyển tuyến khi trẻ đã thở được. 

2. Tuyến huyện. (bổ sung thêm: A, B, C, D) 

Tiến hành các cấp cứu ban đầu như ở tuyến xã và hỗ trợ hô hấp khi cần 

- Xử trí các biến chứng kèm theo. 

- Chuyển tuyến khi vượt quá khả năng điều trị hoặc tình trạng trẻ không cải 

thiện sau 2 ngày điều trị. 

3. Tài liệu tham khảo 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT BÓP BÓNG QUA MẶT NẠ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022  

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

1. Chỉ định 

- Không thở hoặc thở nấc. 

- Tím tái kéo dài dù đã thở oxy với FiO2 100%. 

- Cơn ngưng thở kéo dài kèm tím tái. 

2. Chống chỉ định 

- Thoát vị hoành. 

- Nước ối có phân su và chưa hút sạch phân su. 

3. Dụng cụ 

- Thông hút nhớt 8 Fr hoặc 10 Fr. 

- Máy hút nhớt. 

- Mặt nạ số 0, 1. 

- Bóng giúp thở (tự phồng hoặc phồng theo lưu lượng) có thể tích từ 250- 350 

ml, hoặc dụng cụ hồi sức ống T. 

- Thông dạ dày 6-8 Fr 

- Găng sạch. 

- Băng dính (băng keo). 

- Ống tiêm 20 mL. 

- Ống nghe tim phổi. 

4. Chuẩn bị 

- Rửa tay thường quy. 

- Chọn bóng giúp thở phù hợp cân nặng của trẻ, kiểm tra bóng giúp thở. 

- Chọn mặt nạ phù hợp cân nặng của trẻ, kiểm tra mặt nạ. 

- Chuẩn bị máy hút nhớt và thông hút nhớt. 

5. Kỹ thuật 

- Đứng ở vị trí phía đầu hoặc bên phải của trẻ. 

- Đặt trẻ nằm ngửa, cổ ngửa nhẹ. 

- Đặt mặt nạ từ dưới cằm lên, đảm bảo mặt nạ đặt kín và che phủ đỉnh cằm, 

miệng, mũi. 

- Bóp bóng với tần suất 40-60 lần/phút và áp lực 20 cmH20 (2 ngón tay). 

- Quan sát xem lồng ngực có di động đều 2 bên không. 

- Nếu sau 5-10 nhịp bóp mà lồng ngực không di động, nhịp tim không tăng, 
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trẻ không hồng lên thì làm các bước điều chỉnh thông khí: MR SOPA 

M (mask)   Đặt lại mặt nạ và nâng cằm lên 

R (Reposition the head)   Đặt lại đầu 

S (Suction)   Kiểm tra dịch tiết, hút nếu có 

O (Open)   Thông khí với miệng trẻ mở nhẹ 

P (Pressure)   Tăng áp lực đến khi lồng ngực di động tốt 

A (Alternative airway)   Cân nhắc đặt NKQ 

- Đặt thông dạ dày dẫn lưu khí và dịch nếu phải bóp bóng qua mặt nạ kéo dài. 

- Nồng độ oxy sử dụng:  

+ Sử dụng độ bão hòa oxy mục tiêu để hướng dẫn sử dụng oxy trong khi hồi 

sức sau sinh nếu có phương tiện đo độ bão hòa oxy qua da. 

+ Có thể đạt được nồng độ oxy 40% bằng cách nối oxy với bóng tự phồng và 

tháo bỏ bộ phận dự trữ oxy. 

+ Có thể đạt được nồng độ oxy 100% bằng cách nối oxy với bóng tự phồng 

và bộ phận dự trữ oxy. 

6. Tài liệu tham khảo 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY CHO TRẺ 

SƠ SINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     tháng     năm 2022  

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

1. Chỉ định 

- Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày. 

- Lấy dịch làm xét nghiệm. 

- Dẫn lưu dịch và khí từ dạ dày trong các trường hợp: thở máy, thở CPAP, 

bụng chướng, viêm ruột hoại tử, dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa (teo, tắc...). 

2. Tiến hành 

Nguyên tắc tiến hành:  

- Giải thích cho người nhà trẻ trước khi tiến hành. 

- Bảo đảm vô khuẩn. 

- Quấn trẻ tư thế dễ chịu. 

- Theo đúng quy trình kỹ thuật:  

+ Rửa tay sạch, đeo găng tay. 

+ Ước lượng chiều dài ống cần thiết: Đo từ miệng hoặc lỗ mũi đến vành tai 

dưới và sau đó xuống đến điểm giữa đoạn nối từ mũi ức đến rốn; và dùng bút hoặc 

băng dính đánh dấu trên ống. 

+ Làm ẩm đầu ống thông bằng nước cất hoặc nước muối sinh lý hoặc bằng 

nước bọt trẻ. Giữ đầu trẻ, nhẹ nhàng đưa ống vào đường miệng (dùng ngón trỏ đẩy 

lưỡi xuống dưới) hoặc đưa ống vào đường mũi hướng về phía chẩm chứ không 

hướng lên trên. 

+ Hơi gập cổ trẻ và nhẹ nhàng đẩy ống theo nhịp nuốt của trẻ đến đoạn ống 

đã được đánh dấu. Kiểm tra ống thông đã vào đúng vị trí: (1) Dùng ống bơm tiêm 

gắn vào ống thông, rút ra thấy có dịch. (2) Sử dụng ống nghe: nghe ở vùng thượng 

vị có tiếng khí di chuyển khi dùng ống tiêm bơm hơi vào ống thông dạ dày. (3) Đo 

độ pH dịch hút ra từ ống thông (ở Việt Nam hầu như chưa sử dụng cách thử này). 

(4) Chụp X quang nếu còn nghi ngờ về vị trí ống thông. 

+ Cố định bằng băng dán. 

+ Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay. 

+ Ghi hồ sơ:  

● Ngày giờ đặt, tên điều dưỡng thực hiện. 

● Vị trí đặt: miệng hoặc mũi (phải hay trái), độ dài ống thông. 

● Số lượng và tính chất dịch dạ dày lúc hút ra. 

● Gửi xét nghiệm dịch dạ dày nếu có chỉ định. 
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* Lưu ý 

- Theo dõi nhịp tim, quan sát các dấu hiệu suy hô hấp trong suốt quá trình thủ thuật. 

- Nếu cảm giác vướng không thể đưa sâu hơn đến mức đã đánh dấu thì ngưng 

lại, không cố gắng đưa sâu hơn nữa, cố định ống thông và chụp X quang dạ dày 

kiểm tra dị tật teo thực quản bẩm sinh. 

- Quan sát trẻ trong lúc đưa ống thông vào, nếu trẻ đột ngột khó thở, tím tái 

nên rút ngay ống thông ra vì có thể ống thông lạc vào đường thở. 

- Khi cho ăn qua ống thông, cần hút dịch dạ dày trước mỗi cữ sữa một lần để 

đánh giá lượng dịch ứ đọng. 

- Nếu dùng để dẫn lưu thì đầu ngoài của thông dạ dày cho vào túi sạch hoặc 

dụng cụ chứa sạch, cố định bằng băng dính và đặt thấp hơn vị trí dạ dày nếu dẫn lưu 

dịch, cao hơn nếu dẫn lưu khí. 

- Khi rút ống thông dạ dày cần gập đầu ống tránh chảy dịch vào thanh quản. 

- Có thể lưu ống thông đến 1 tuần. 

3. Biến chứng 

- Ngưng thở, chậm nhịp tim hoặc tím tái, tụt SpO2 trong quá trình đặt. 

- Tắc đường mũi, kích ứng và hoại tử niêm mạc mũi. 

- Trầy xước niêm mạc thực quản gây chảy máu. 

- Thủng: hầu họng, thực quản, dạ dày, tá tràng. 

- Gây sặc sữa, viêm phổi hít do cho ăn qua ống thông dạ dày khi ống thông 

dạ dày nằm sai vị trí. 

- Cuộn hoặc tắt ống. 

- Tăng sự trào ngược dạ dày thực quản. 

- Nhiễm khuẩn. 

* Tuy vậy, nếu tuân thủ đúng quy trình, biến chứng rất hiếm khi xảy ra. 

4. Tài liệu tham khảo 

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
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