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LỜI GIỚI THIỆU 

Một trong các chỉ số đánh giá thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ 5 là tỉ lệ các 

cuộc đẻ do người đỡ đẻ có kỹ năng (NĐĐCKN) hỗ trợ. Tỉ lệ này rất khác biệt giữa 

các quốc gia thành viên khối ASEAN. Một trong lý do chính là chưa có sự thống 

nhất về định nghĩa NĐĐCKN, thiếu hệ thống đào tạo với các đầu ra là các kỹ năng 

cần có của NĐĐCKN. Một số nghiên cứu và đánh giá nhu cầu quốc gia cho thấy 

phần lớn người làm công việc đỡ đẻ hiện nay không đạt đầy đủ các tiêu chuẩn của 

NĐĐCKN theo các khuyến cáo quốc tế, để đảm bảo cho một cuộc đẻ được an toàn.  

Người đỡ đẻ có kỹ năng được định nghĩa “là cán bộ y tế được thẩm định 

chất lượng, ví dụ như nữ hộ sinh, bác sĩ hoặc điều dưỡng, được đào tạo có kiến thức 

và kỹ năng cơ bản để có thể chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ thường, chăm sóc sau đẻ, 

phát hiện và tiến hành xử trí ban đầu, chuyển tuyến khi có tai biến sản khoa” 

(WHO, ICM et al. 2004).  

Căn cứ “Hướng dẫn cơ bản về đào tạo và công nhận Người đỡ đẻ có kỹ năng 

khu vực ASEAN”, Bộ Y tế đã có ban hành tiêu chuẩn “Kỹ năng cơ bản của Người 

đỡ đẻ” kèm theo Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 03/10/2014; Căn cứ khuyến 

cáo của Tổ chức Y tế thế giới về “Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và 

ngay sau đẻ” Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn về “Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ 

sơ sinh trong và ngay sau đẻ” kèm theo Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 

10/11/2014. Trên cơ sở các Quyết định nói trên, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đã 

xây dựng chương trình đào tạo và công nhận “Người đỡ đẻ có kỹ năng” cho những 

người đã có bằng tốt nghiệp y khoa, là nhân viên y tế đang làm công tác sản khoa 

tại tuyến y tế cơ sở có nhu cầu được công nhận “Người đỡ đẻ có kỹ năng”. Việc đào 

tạo và công nhận “Người đỡ đẻ có kỹ năng” sẽ nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng sức khỏe bà mẹ, trẻ em 

nói riêng và sức khỏe nhân dân nói chung.  
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU  

 

Tài liệu dành cho học viên đáp ứng dạy học Chương trình đào tạo liên tục 

“Người đỡ đẻ có kỹ năng” được xây dựng theo quy định của Thông tư 22/2013/TT-

BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối 

với cán bộ y tế.  

Chương trình đào tạo “Người đỡ đẻ có kỹ năng” được thiết kế linh hoạt, đáp 

ứng nhu cầu đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, với thời gian đào tạo khác 

nhau nhưng để đạt được mục tiêu giống nhau và các chuẩn mực như nhau. Với mục 

tiêu đó, việc dạy học trong chương trình đào tạo này sẽ giống nhau cho cả 3 nhóm 

đối tượng học viên, nhưng thời gian khác nhau. Vì vậy, tài liệu dành cho học viên 

được biên soạn dành cho cả 3 nhóm đối tượng đào tạo và những người không tham 

gia đào tạo nhưng có nhu cầu tự hoàn thiện để tham gia đánh giá lấy chứng nhận 

“Người đỡ đẻ có kỹ năng”. 

Mục tiêu của khóa đào tạo “Người đỡ đẻ có kỹ năng” là hoàn thiện các kỹ 

năng cho người làm công tác chăm sóc sản khoa thiết yếu tại tuyến cơ sở. Vì vậy, 

tài liệu dành cho học viên được biên soạn giúp cho người dạy định hướng cho người 

học và người học tự nghiên cứu kiến thức/ quy trình thực hành để hoàn thiện các kỹ 

năng trong khóa đào tạo. Tài liệu cung cấp các nội dung cơ bản và cập nhật để 

người học nghiên cứu trước khi học, xác định những nội dung còn thiếu hụt để khi 

học có thể trao đổi với giảng viên, học viên khác và hoàn thiện trong khóa học. 

Đồng thời, sau khóa đào tạo, học viên sử dụng tài liệu để duy trì tính bền vững của 

các kỹ năng hoặc hỗ trợ cho nhân viên y tế mới/ học sinh, sinh viên thực hành nghề 

nghiệp. 

Tương ứng với chương trình đào tạo, tài liệu học viên được cấu trúc với 3 chủ 

đề như sau: 

Chủ đề I: Giáo dục, tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Chủ đề này 

giúp người học hoàn thiện các kỹ năng:  

- Giao tiếp hiệu quả với bà mẹ trong quản lý thai nghén, trong sinh đẻ và sau 

đẻ. 

- Hỗ trợ bà mẹ và gia đình lập kế hoạch cho cuộc đẻ. 

- Giáo dục bà mẹ và gia đình về việc tự chăm sóc khi mang thai, sinh đẻ và 

sau đẻ. 

- Hướng dẫn bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ 

- Tư vấn về Kế hoạch hóa gia đình sau đẻ. 

- Giáo dục người phụ nữ và gia đình họ về dự phòng bệnh lây truyền qua 

đường tình dục, bao gồm cả HIV. 

Chủ đề II: Theo dõi, chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh bình thường và bất thường 

Chủ đề này giúp người học hoàn thiện các kỹ năng sau: 

- Phát hiện, xử trí bệnh/ các yếu tố nguy cơ/ các điều kiện bất lợi cho bà mẹ 

trong thời kỳ thai nghén. 

- Phát hiện, xử trí sản giật. 

- Xác định bắt đầu chuyển dạ. 



x 

 

- Xác định và xử trí chuyển dạ đình trệ. 

- Phát hiện và xử trí chảy máu sau đẻ. 

- Theo dõi, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh thời kỳ sau đẻ. 

- Phát hiện bất thường của bà mẹ và trẻ sơ sinh trong thời kỳ sau đẻ. 

Chủ đề III: Các quy trình/thủ thuật trong chăm sóc bà mẹ thời kỳ thai nghén, 

chuyển dạ đẻ, sau đẻ và chăm sóc sơ sinh. 

Chủ đề này giúp người học hoàn thiện các kỹ năng sau: 

- Khám thai 

- Khám âm đạo đảm bảo an toàn cho bà mẹ và người đỡ đẻ. 

- Theo dõi, chăm sóc bà mẹ và thai nhi trong chuyển dạ. 

- Ghi chép tình trạng bà mẹ và thai nhi trên biểu đồ chuyển dạ. 

- Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ đối với trẻ sơ 

sinh ngay sau đẻ thở được và không thở được. 

- Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ đối với trẻ sơ 

sinh ngay sau đẻ không thở được (Hồi sức sơ sinh). 

- Các thủ thuật xử trí chảy máu sau đẻ. 

-   

Cuối mỗi bài học là phần tự lượng giá. Nội dung Tự lượng giá có hình thức 

phù hợp với từng chủ đề dạy học, được thiết kế mang tính thực tế. Vì vậy, Tự lượng 

giá trong tài liệu này không có đáp án. Khi sử dụng Tự lượng giá trong tài liệu, học 

viên sẽ đối chiếu với tài liệu để tự xác định thiếu hụt của bản thân và hoàn thiện 

trong và sau khóa đào tạo. 

Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở các quy định và tài liệu của Bộ Y tế đã 

ban hành. Đồng thời, các tài liệu này cũng là tài liệu để giảng viên và học viên có 

thể tham khảo trong quá trình dạy học và hành nghề, nhằm hoàn thiện các kỹ năng 

cơ bản trong chăm sóc sản khoa thiết yếu tại các tuyến y tế. Các tài liệu đó là: 

- Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - Bộ Y tế 

2009 

- Tài liệu đào tạo Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản - Bộ Y tế 2009 

- Tài liệu đào tạo Hộ sinh trung cấp - Bộ Y tế 2005 

- Tài liệu đào tạo Hộ sinh - Bộ Y tế 2010. Ban hành kèm theo công văn số 

683/BYT-K2ĐT ngày 16/2/2012. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế: www.asttmoh.com.vn 

- Sản phụ khoa - Bộ Y tế 2009 

 

Tài liệu này biên soạn dành cho cả giảng viên và học viên sử dụng trước, trong 

và sau khóa đào tạo. Vì vậy, toàn thể giảng viên và học viên cần nghiên cứu cuốn 

"Tài liệu dành cho học viên" đồng thời với chương trình đào tạo và kế hoạch dạy học, 

để chuẩn bị bài chu đáo, đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập và tham gia đánh giá 

cuối khóa đào tạo. 
 

VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
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CHỦ ĐỀ I 

 

GIÁO DỤC, TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE  

BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH 
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BÀI 1. GIAO TIẾP, TƯ VẤN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN 

 

 

Mục tiêu bài học. 

Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

 

1. Trình bày được 10 quyền của khách hàng mà người cung cấp dịch vụ phải tôn 

trọng. 

2. Kể đầy đủ 4 phẩm chất cần có của người làm tư vấn. 

3. Trình bày được 7 kỹ năng tư vấn. 

4. Nói được 4 điều nên làm và 4 điều nên tránh trong khi tư vấn. 

5. Thực hiện đúng 6 bước trong tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, đảm bảo tính 

riêng tư, tôn trọng văn hóa, tập quán của địa phương.  

 

Tư vấn là một dạng truyền thông (giao tiếp hai chiều) trực tiếp giữa người làm 

tư vấn với cá nhân người phụ nữ hay cặp vợ chồng là khách hàng về những vấn đề 

riêng tư (thậm chí bí mật không thể chia sẻ với người khác) theo yêu cầu của họ 

trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

1. Vai trò của tư vấn 

Giúp khách hàng có kiến thức và kỹ năng thực hành tự chăm sóc sức khỏe nói 

chung và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng, phù hợp với trạng thái của 

riêng mình trong từng giai đoạn của cuộc đời. 

2. Quyền của khách hàng trong các dịch vụ chăm sóc SKSS 

Khách hàng là những người có nhu cầu đến với các dịch vụ chăm sóc SKSS 

để tư vấn hoặc sử dụng các dịch vụ như: KHHGĐ, khám thai, sinh đẻ, khám bệnh 

hay điều trị các tình trạng nhiễm trùng đường sinh dục/ BLTQĐTD. Khách hàng có 

10 quyền phải được người cung cấp dịch vụ tôn trọng là: 

2.1. Quyền được thông tin 

- Khách hàng phải được biết các loại dịch vụ SKSS mà cơ sở có sẵn;  

- Khách hàng phải được chỉ dẫn cụ thể để đến được nơi đáp ứng đúng nhu cầu của 

họ: địa điểm, người cung cấp dịch vụ, giá dịch vụ... 

2.2. Quyền được tiếp cận dịch vụ 

- Khách hàng được tiếp cận với cơ sở cung cấp dịch vụ thuận tiện nhất. 

- Được đón tiếp niềm nở, tận tình, chỉ dẫn và phục vụ chu đáo. 

2.3. Quyền được tự do lựa chọn và từ chối dịch vụ khi không muốn 

Người cung cấp dịch vụ phải giúp đỡ khách hàng để họ tự lựa chọn một 

phương pháp chăm sóc thích hợp nhất, không được áp đặt họ một biện pháp nào đó 

cơ sở mình có sẵn hoặc bản thân người cung cấp dịch vụ cho là tốt. Khi khách hàng 

không muốn thực hiện dịch vụ nữa thì dù bất cứ lý do gì cũng phải giúp họ ngừng 

dịch vụ và giúp họ tìm một dịch vụ khác thích hợp hơn. 
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2.4. Quyền được thụ hưởng dịch vụ an toàn ở mức cao nhất 

Mọi thao tác, thủ thuật thực hiện trên khách hàng phải thực hiện theo đúng 

quy trình, chuẩn mực hướng dẫn về nội dung chăm sóc để hạn chế tác hại và tai 

biến; ví dụ các quy định về khống chế nhiễm khuẩn, các bước quy định về thăm 

khám, chăm sóc, theo dõi hay điều trị... 

2.5. Quyền được tuyệt đối bí mật 

- Người cung cấp dịch vụ phải tôn trọng và giữ kín như không để lộ tên, địa chỉ 

khách hàng đã đến tư vấn hay thực hiện dịch vụ, không để lọt ra ngoài những 

giấy tờ ghi chép về khách hàng. 

- Không đem chuyện của khách hàng kể cho người khác ngay cả với người trong 

gia đình họ dù với lý do để giáo dục hay canh chừng. 

- Không ép buộc khách hàng phải nói ra những bí mật mà họ muốn giấu. 

2.6. Quyền được tế nhị, kín đáo 

- Cơ sở chăm sóc phục vụ khách hàng, kể cả nơi tư vấn phải đảm bảo sạch sẽ, kín 

đáo, không để người ngoài nhìn thấy, nghe thấy nội dung cuộc tư vấn, đặc biệt là 

các cuộc tư vấn có những tình tiết rất riêng tư và khách hàng muốn được hoàn 

toàn bí mật hoặc khi cần quan sát hoặc khám các bộ phận kín đáo trên cơ thể của 

khách hàng.  

- Nếu muốn lấy trường hợp của khách hàng là một nhân chứng để thuyết phục các 

khách hàng khác, người cung cấp dịch vụ phải xin phép và chỉ sử dụng khi được 

sự đồng ý của người đó.  

- Khi trao đổi trong tư vấn với khách hàng khác, không được nói ra tên thật và địa 

chỉ của người đã cho phép làm nhân chứng đó. 

2.7. Quyền được tôn trọng 

- Trong giao tiếp, người cung cấp dịch vụ cần tôn trọng khách hàng, quan tâm, 

đồng cảm với những nỗi lo âu, đau đớn của khách hàng; có lời lẽ, thái độ, cử 

chỉ thích hợp.  

- Trong cách ứng xử, không được phân biệt tuổi tác (dù khách hàng còn là vị 

thành niên), chức vị, nam nữ, giàu nghèo hoặc có thân quen với mình hay 

không. 

2.8. Quyền được thoải mái khi tiếp nhận dịch vụ 

- Không để khách hàng phải chờ đợi, thực hiện thứ tự trước sau một cách nghiêm 

túc. 

- Không để khách hàng phải chờ đợi vì sự vắng mặt của người cung cấp dịch vụ 

hoặc do đang làm việc riêng hay đang nói chuyện riêng.  

- Cơ sở cần có nơi ngồi nghỉ chờ đợi thoải mái, mát mẻ, được trang trí đẹp mắt 

phù hợp với phong tục, văn hoá từng vùng; có sách báo, tranh ảnh, khẩu hiệu 

thích hợp.  

- Nơi tư vấn, khám bệnh hay chờ đợi cũng phải có phòng vệ sinh sạch sẽ, không 

có mùi hôi hám khó chịu.  

- Khi làm tư vấn hay truyền thông hoặc giải thích cho khách hàng cần tìm lời lẽ dễ 

hiểu, không dùng từ chuyên môn. Cách nói phải ngắn, gọn nhưng vui vẻ để 

khách hàng thoải mái, dễ tiếp thu. 
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2.9. Quyền được tiếp tục nhận dịch vụ 

- Khi khách hàng muốn thay thế một dịch vụ này bằng một dịch vụ khác hoặc 

muốn được theo dõi ở một cơ sở dịch vụ khác thì nguyện vọng đó phải được 

người cung cấp dịch vụ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho họ, vui vẻ giới thiệu 

họ đến cơ sở họ mong muốn.  

- Khách hàng cũng cần được nhắc nhở về thời hạn cần đến thăm khám lại để theo 

dõi và tư vấn thêm. 

- Người cung cấp dịch vụ cũng phải luôn luôn cho khách hàng biết họ có thể quay 

trở lại bất cứ lúc nào họ mong muốn và sẽ được đón tiếp nhiệt tình.  

2.10. Quyền được tỏ bày ý kiến 

- Khách hàng có quyền được nhận xét, góp ý kiến phê bình cơ sở và người cung 

cấp dịch vụ. Người cung cấp/ cơ sở cung cấp dịch vụ cần cảm ơn, tiếp thu để rút 

kinh nghiệm cho công tác phục vụ khách hàng mỗi ngày một tốt hơn.  

- Việc lấy ý kiến xây dựng của khách hàng nên làm trực tiếp, thường xuyên và 

nghiêm túc qua phỏng vấn. 

3. Mục đích của tư vấn về chăm sóc SKSS 

Tư vấn nhằm mục đích giúp cho khách hàng có thêm nhận thức mới đúng đắn, 

chuyển đổi được thái độ, và cuối cùng thay đổi được hành vi theo hướng có lợi cho 

SKSS của bản thân họ. 

4. Các phẩm chất cần có của người làm tư vấn (4 chữ “T”) 

4.1. Tôn trọng khách hàng 

- Không phân biệt đối xử dù khách hàng ở bất cứ thành phần nào trong xã hội. 

- Chấp nhận khách hàng vô điều kiện, không phán xét họ. 

- Luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng để nắm bắt đầy đủ nhu cầu của họ. 

- Phải thực hiện đầy đủ các quyền của khách hàng.  

4.2. Thông cảm và thấu hiểu khách hàng 

- Cần đặt mình vào vị trí, tình huống của khách hàng. 

- Nhạy cảm với nhu cầu của khách hàng đề xuất. 

- Tìm hiểu tâm tư, mong muốn của khách hàng để đáp ứng. 

- Đảm bảo tính riêng tư, bí mật, kín đáo và tế nhị với khách hàng. 

4.3. Thành thật với khách hàng 

- Cần nói thật cho khách biết tình trạng thực về SKSS của họ và các biện pháp 

phòng ngừa hay điều trị. 

- Khi nói về các biện pháp kỹ thuật có thể áp dụng cho khách hàng, cần nói đủ cả 

các ưu điểm, nhược điểm, thuận lợi và không thuận lợi, thậm chí cả biến chứng 

nếu có dù ở mức độ thấp. 

- Không được từ chối cung cấp thông tin cho khách hàng. Trường hợp người tư 

vấn chưa biết rõ hay chưa có đủ về thông tin đó thì hẹn khách hàng trả lời sau, 

không được vì sĩ diện cá nhân trả lời bừa. 

- Trước khi kết thúc tư vấn cần hỏi xem khách hàng còn băn khoăn hay chưa rõ 

điều gì; nếu có, phải giải thích thêm cho tới khi họ hoàn toàn hài lòng. 
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4.4. Thông tin rõ ràng, có trọng tâm cho khách hàng  

- Dùng câu từ ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, hạn chế các từ ngữ chuyên môn, đặc 

biệt với khách hàng có trình độ văn hoá thấp, còn ít tiếp xúc với các cuộc tư vấn 

về SKSS. 

- Sử dụng nhiều phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, mô hình, sách lật, hiện vật và 

khuyến khích khách hàng quan sát trực tiếp (quan sát vỉ thuốc, sờ vào dụng cụ tử 

cung, xé bao cao su ra xem xét...) và có khi cần hướng dẫn khách hàng thực 

hành ngay trong khi tư vấn (dùng bao cao su, pha chế oresol).  

- Tìm hiểu phản hồi của khách hàng qua quan sát thái độ, sự chăm chú lắng nghe, 

cách đật câu hỏi hay các câu trả lời của khách hàng khi được hỏi lại. 

- Tóm tắt và nhấn mạnh những điểm quan trọng cho khách hàng dễ nhớ. 

5. Các kỹ năng tư vấn 

Để công tác tư vấn có kết quả, người làm tư vấn cần có các kỹ năng sau đây: 

5.1. Tạo mối quan hệ:  

- Khi khách hàng tới, chủ động đón tiếp, chào hỏi niềm nở, thân tình. 

- Quan sát nhanh dáng vẻ của khách hàng để nhận thức được trạng thái cảm xúc 

của họ khi đến tư vấn và từ đó lựa chọn cách ứng xử phù hợp. 

- Tiếp xúc với khách hàng cả bằng lời nói và cử chỉ (ánh mắt, nụ cười, nét mặt, dáng 

điệu). 

5.2. Lắng nghe:  

Mục đích lắng nghe: 

- Hiểu được tâm tư, tình cảm, nỗi lo lắng bức xúc của khách hàng. 

- Biết rõ yêu cầu của khách cần tư vấn. 

- Gợi hỏi được khách hàng các câu hỏi thích hợp. 

Để làm được điều này người tư vấn cần: 

- Lắng nghe một cách chăm chú, không bao giờ tỏ ra sốt ruột, khó chịu. 

- Không bao giờ cắt ngang lời khách hàng đang nói. 

- Cần biểu lộ tình cảm và sự cảm thông với khách qua nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, 

nhất là khi họ có những vấn đề bức xúc, lo lắng, tủi thân hay tuyệt vọng. 

- Gợi cho khách nói khi thấy họ lúng túng trong diễn đạt. 

- Không làm công việc khác khi đang nghe khách hàng nói. 

5.3. Đồng cảm với khách hàng. 

Người làm tư vấn cần thấu hiểu hoàn cảnh và những vấn đề của họ nêu ra, từ 

đó mới suy nghĩ tìm ra được những giải pháp giúp cho khách hàng giống như tự 

giúp chính bản thân mình. Khi có được sự đồng cảm, người làm tư vấn sẽ thiết lập 

được dễ dàng mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo nên được không khí tin cậy, cởi 

mở, giải tỏa nỗi mặc cảm, lo lắng trong lòng khách hàng. 

5.4. Gợi hỏi. 

- Nên sử dụng nhiều câu hỏi mở để khách hàng trả lời chi tiết, đầy đủ thông tin 

hơn. Những câu hỏi này thường được hỏi bằng các cụm từ “như thế nào”, “vì 

sao”, “điều gì đã xảy ra”, “phải chăng có thể là...”. 
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- Người tư vấn nên đưa ra những câu hỏi thăm dò nhằm thu thập thông tin phản 

hồi của khách hàng xem họ có hiểu được đúng những điều đã được trao đổi khi 

tư vấn. 

5.5. Phát hiện. 

 Người làm tư vấn cần thực hiện đầy đủ các kỹ năng lắng nghe, gợi hỏi, đồng 

cảm và phải biết phân tích, lý giải hoàn cảnh của khách hàng để xác định được vấn 

đề chính để giúp khách hướng xử trí. 

5.6. Giải quyết vấn đề. 

- Cần giúp khách hàng xác định rõ “vấn đề gì” đang tồn tại, có cần thay đổi hay 

không? thay đổi như thế nào? 

- Thảo luận với khách hàng các giải pháp khác nhau để giải quyết vấn đề đã được 

xác định. Giúp khách hàng cân nhắc trong việc lựa chọn một giải pháp cho họ 

sau này. 

- Người tư vấn không áp đặt mà để khách hàng tự lựa chọn giải pháp nào họ cho 

là phù hợp nhất đối với hoàn cảnh sinh sống và lao động của họ.  

5.7. Tóm tắt 

- Nói gọn lại những vấn đề của khách hàng đã đề xuất. 

- Tóm tắt lại những điều đã được bàn luận giữa khách hàng và người làm tư vấn. 

- Nhấn mạnh giải pháp đã được khách hàng lựa chọn. 

 

6. Những điều nên làm và nên tránh khi làm tư vấn 

Nên Không nên 

- Luôn vui vẻ, cởi mở, cảm thông với 

khách hàng. 

- Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, 

khách quan với lời dễ hiểu, ít sử dụng từ 

chuyên môn. 

- Cần kết hợp lắng nghe, gợi hỏi và giải 

thích khi cung cấp thông tin cho khách 

hàng để họ tự chọn giải pháp thích 

hợp. 

- Tự rút kinh nghiệm sau mỗi lần tư vấn, 

đối chiếu theo bảng kiểm để không 

ngừng nâng cao kỹ năng tư vấn. 

- Có thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, coi 

thường, bực bội với khách hàng dù 

trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

- Nói cho xong chuyện, trả lời bừa khi 

chính bản thân mình không hiểu biết 

rõ thông tin. 

- Áp đặt khách hàng chấp nhận giải 

pháp do mình lựa chọn. 

- Đưa ra quá nhiều thông tin không 

phù hợp với trình độ của khách 

hàng. 
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7. Các bước tiến hành tư vấn (6 chữ “G”) 

 Thực hiện theo bảng kiểm. 

Bảng kiểm: Tư vấn trong dịch vụ chăm sóc SKSS 

TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

A - Gặp gỡ    

1 Tiếp đón, chào hỏi khách hàng niềm nở, gây thiện cảm 

để họ an tâm ngay từ khi tiếp xúc. Mời khách hàng 

ngồi ngang hàng với người tư vấn. 

   

2 Tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại cơ sở y 

tế của người làm tư vấn. 

   

B - Gợi hỏi    

3 Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của khách hàng.    

4 Hỏi khách hàng về hoàn cảnh sinh sống, về gia đình, 

con cái, những thuận lợi hoặc khó khăn chính trong 

cuộc sống của khách hàng (nếu có). 

   

5 Hỏi về lý do khách hàng cần tư vấn.    

6 Tư vấn đề do khách hàng đặt ra, gợi hỏi thêm các chi tiết 

cần thiết để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng; biết được 

nhận thức, quan niệm, hành vi ứng xử, kể cả nỗi lo lắng 

của khách hàng. 

   

7 Thái độ thân mật, gần gũi, lắng nghe, quan tâm, đồng 

cảm với khách hàng trong những vấn đề họ biểu lộ. 

   

C - Giới thiệu thông tin    

8 Dựa trên nhu cầu của khách hàng, cung cấp những 

thông tin chính xác, phù hợp và cần thiết cho khách 

hàng. 

   

9 Cung cấp đủ thông tin từng vấn đề và giới thiệu các giải 

pháp đề nghị khách hàng suy nghĩ, lựa chọn sao cho phù 

hợp với hoàn cảnh của họ.  

   

10 Luôn quan sát thái độ cử chỉ của khách hàng và thỉnh 

thoảng đặt câu hỏi cho khách trả lời về những điều đã 

giới thiệu để đánh giá họ có hiểu đúng các điều đã 

được nghe (phản hồi). 

   

11 Cần sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có về truyền 

thông tư vấn của cơ sở kết hợp với phần ngôn ngữ để 

giới thiệu thông tin. 

   

D - Giúp đỡ    

12 Giúp khách hàng hiểu được thực chất vấn đề trong hoàn 

cảnh cụ thể của họ để tự lựa chọn một giải pháp họ cho 

là tốt và phù hợp với họ nhất.  

   

E - Giải thích    

13 Giải thích đầy đủ với cách nói cụ thể, dễ hiểu, hạn chế 

từ chuyên môn, phù hợp trình độ nhận thức của khách 

hàng về những giải pháp họ đã lựa chọn. 
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TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

14 Phân tích khách quan mặt thuận lợi, ưu điểm và cả các 

mặt không thuận lợi, nhược điểm của giải pháp khách 

hàng đã chọn lựa. Không chỉ nói mặt tốt hoặc ngược lại 

chỉ nói mặt không tốt. 

   

15 Nếu phát hiện khách hàng có những quan niệm hay 

hiểu biết chưa phù hợp về giải pháp họ đã chấp nhận 

thì nhẹ nhàng góp ý, giải thích. Không được tỏ thái độ 

bực dọc, coi thường họ. 

   

16 Khuyến khích khách hàng đặt câu hỏi hoặc nói ra 

những suy nghĩ hoặc thắc mắc của họ về những điều 

đã được giải thích.  

   

G - Gặp lại    

17 Căn dặn những trường hợp cụ thể cần trở lại ngay cơ 

sở tư vấn và cho khách hàng biết người tư vấn sẵn sàng 

tiếp đón họ bất cứ lúc nào. 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 6 

1. Kể đủ 10 quyền của khách hàng: 

A. Quyền được thông tin. 

B .....................................................................................................................  

C. Quyền được tự do chọn lựa và chấm dứt dịch vụ. 

D .....................................................................................................................  

E. Quyền được tuyệt đối bí mật. 

F .....................................................................................................................  

G. Quyền được tôn trọng. 

H .....................................................................................................................  

I. Quyền được tiếp tục nhận dịch vụ. 

J ......................................................................................................................  

 

2. Tư vấn là một dạng truyền thông (giao tiếp hai chiều).....(A)...... giữa người làm tư 

vấn với cá nhân người phụ nữ hay cặp vợ chồng là khách hàng về những vấn đề 

riêng tư ….(B)…….. của họ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

 

3. Hãy kể 3 mục đích của công tác tư vấn trong các dịch vụ chăm sóc SKSS: 

A .....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

C ..................................................................................................................... . 

 

4. Kể 4 phẩm chất cần có của người làm tư vấn: 

A ..................................................................................................................... . 

B ..................................................................................................................... . 

C ..................................................................................................................... . 

D ..................................................................................................................... .. 

 

5. Trình bày đủ 7 kỹ năng người tư vấn cần có: 

A. ....................................................................................................................  

B. Lắng nghe 

C. ....................................................................................................................  

D. ....................................................................................................................  

E. Phát hiện 

F. ....................................................................................................................  

G. ....................................................................................................................  
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6. Hãy kể 4 điều nên làm và 4 điều nên tránh khi tiến hành tư vấn: 

Nên Không nên 

A........................................................................ 

........................................................................... 

B. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, 

khách quan với lời dễ hiểu, ít sử dụng từ 

chuyên môn. 

C. Cần kết hợp lắng nghe, gợi hỏi và giải 

thích khi cung cấp thông tin cho khách 

hàng để họ tự chọn giải pháp thích hợp. 

D............................................................. 

................................................................ 

E. Có thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, coi 

thường, bực bội với khách hàng dù 

trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

F........................................................... 

............................................................. 

G.......................................................... 

.............................................................. 

H. Đưa ra quá nhiều thông tin không 

phù hợp với trình độ của khách hàng. 

 

Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các câu từ 7 

- 12 

TT Nội dung A B 

7 Khi thực hiện tư vấn cần tạo cơ hội cho khách hàng hỏi lại 

người tư vấn những điều họ chưa rõ 

  

8 Khách hàng không được nhận xét, góp ý gì về người tư vấn 

hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn 

  

9 Tư vấn nhằm đạt được những điều mà người tư vấn mong 

muốn ở khách hàng 

  

10 Trong tư vấn, người tư vấn cần tôn trọng tính riêng tư của 

khách hàng, không nói chuyện với người khác về các thông 

tin của khách hàng. 

  

11 Khi tư vấn, người tư vấn không áp đặt khách hàng chấp nhận 

giải pháp do mình đưa ra 

  

12 Người tư vấn cung cấp thông tin dựa trên nhu cầu của khách 

hàng chứ không phải chỉ là những thông tin mà mình biết 

  

 

Khoanh tròn chữ cái đầu câu câu trả lời tốt nhất các câu từ 13 - 15. 

Câu 13. Điểm quan trọng nhât trong quyền được tiếp cận dịch vụ của khách hàng 

là: 

A. Được biết thông tin về các dịch vụ. 

B. Đường đi đến nơi cung cấp dịch vụ thuận tiện. 

C. Được đón tiếp ân cần, phục vụ chu đáo. 

D. Các dịch vụ cung cấp theo đúng ý khách hàng. 
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Câu 14. Khi cung cấp thông tin cho khách hàng, người tư vấn cần chú ý: 

A. Dùng câu từ ngắn gọn. 

B. Sử dụng nhiều phương tiện hỗ trợ. 

C. Quan sát thái độ khách hàng trong khi tư vấn. 

D. Tóm tắt và nhấn mạnh điều quan trọng sau mỗi nội dung tư vấn. 

 

Câu 15. Việc nên làm đầu tiên khi thực hiện tư vấn 1 nội dung chăm sóc SKSS cho 

khách hàng là: 

A. Hỏi về những điều mà khách hàng đã biết. 

B. Cho khách hàng xem các tờ rơi. 

C. Liệt kê những điều là khách hàng phải thực hiện. 

D. Hướng dẫn khách hàng thực hiện việc tự chăm sóc. 

 

Tình huống lâm sàng. 

 Một thai phụ có thai lần đầu, thai 28 tuần, đến khám thai định kỳ tại phòng khám. 

Các lần khám thai trước kêt quả bình thường. Hiện tại, thai phụ cả thấy mệt mỏi 

hơn, khi đi làm phải leo cầu thang lên tầng 3 thấy khó thở. Khi khám thấy: 

- Cân nặng 56 kg, tăng 8 kg so với khi chưa có thai 

- Chiều cao 157 cm 

- Nghe tim phổi không có tiếng bất thường 

- Huyết áp 90/60 mmHg 

- Phù nhẹ 2 chân 

- Chiều cao tử cung 28 cm, tim thai nghe rõ cạnh rốn bên trái. 

1. Xác định tình trạng thai nghén của thai phụ. 

2. Thực hành tư vấn cho thai phụ theo bảng kiểm trong bài. 
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BÀI 2. GIÁO DỤC NGƯỜI PHỤ NỮ VÀ GIA ĐÌNH HỌ VỀ  

DỰ PHÒNG BỆNH NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG SINH SẢN VÀ  

BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC, BAO GỒM CẢ HIV 

 

Mục tiêu bài học 

 Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

1.  Kể được 3 loại nhiễm trùng đường sinh sản. 

2. Kể 5 hội chứng hoặc bệnh thường gặp của nhiễm trùng đường sinh sản. 

3. Thực hành tư vấn đầy đủ, đúng quy trình 3 nội dung cần tư vấn để phòng tránh 

bệnh nhiễm trùng dường sinh sản và bệnh lây truyền qua đường tình dục/HIV. 

 

1. Nhiễm trùng đường sinh sản (NTĐSS) bao gồm ba loại:  

- Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục như nhiễm chlamydia, lậu, 

trùng roi âm đạo, giang mai, hạ cam, herpes sinh dục, sùi mào gà sinh dục, 

HIV... 

- Nhiễm khuẩn nội sinh do tăng sinh quá mức các vi sinh vật có trong đường sinh 

dục của người phụ nữ bình thường như viêm âm đạo do vi khuẩn và viêm âm 

đạo do nấm men. 

- Các nhiễm khuẩn do thủ thuật y tế không vô trùng (như khám, sau phá thai, đặt 

vòng tránh thai...): liên cầu, tụ cầu, E. coli, nấm... 

2. Các hội chứng hoặc bệnh thường gặp của NTĐSS. 

- Hội chứng tiết dịch âm đạo bao gồm: viêm âm đạo do trùng roi, nấm men 

candida, vi khuẩn kỵ khí; viêm cổ tử cung mủ nhày do lậu cầu khuẩn và/hoặc 

C.trachomatis. 

- Hội chứng tiết dịch niệu đạo ở nam: do lậu cầu, C.trachomatis. 

- Hội chứng đau bụng dưới ở phụ nữ (viêm tiểu khung) do các tác nhân: lậu cầu, 

C.trachomatis, G. vaginalis và các vi khuẩn kị khí âm đạo. 

- Hội chứng loét sinh dục ở nam và nữ: do các tác nhân xoắn khuẩn giang mai, 

trực khuẩn hạ cam, herpes sinh dục. 

- Bệnh sùi mào gà sinh dục ở nam và nữ do vi rút sùi mào gà. 

 
Hình ảnh Sùi mào gà âm hộ 

 
Herpes sinh dục 
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3. Tư vấn về phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục/ HIV. 

3.1. Tư vấn về hành vi tình dục an toàn. 

Cần giáo dục và tư vấn về hành vi tình dục an toàn với mọi trường hợp để 

tránh mắc nhiễm khuẩn LTQĐTD. Các biện pháp sau có thể giảm thiểu lây nhiễm 

nhiễm khuẩn qua đường tình dục và HIV: 

- Chung thủy một - một. 

- Sử dụng bao cao su. 

- Đối với những người không thực hiện chung thủy một - một, họ giảm bớt số 

lượng bạn tình đặc biệt là bạn tình là người lạ cũng có thể giảm khả năng lây 

nhiễm.  

- Nói chuyện với bạn tình có thể tăng độ an toàn. Trước khi quan hệ, họ trao đổi 

với nhau những gì sẽ làm và những gì không làm đồng thời dùng biện pháp an 

toàn nào. Điều này có thể tránh những quyết định có nguy cơ cao trong lúc ham 

muốn tình dục tăng cao. 

- Tránh dùng chất kích thích, rượu bia trước hoặc trong khi quan hệ để tránh bị ức 

chế, giảm miễn dịch và mất ý thức. 

- Nếu một người có quan hệ với nhiều bạn tình, nên kiểm tra sức khỏe và xét 

nghiệm thường xuyên. Khi có dấu hiệu bất thường, nhanh chóng tìm đến cơ sở y 

tế để được tư vấn vì nhiễm HIV đôi khi có hoặc không có triệu chứng và dễ 

dàng bị chẩn đoán sai.  

3.2. Tư vấn về hậu quả của NTĐSS. 

NTĐSS có thể gây nhiều hậu quả, đặc biệt trong trường hợp không điều trị 

hoặc điều trị không đầy đủ. 

- Gây viêm tiểu khung dẫn đến nguy cơ chửa ngoài tử cung, vô sinh.  

- Một số NTĐSS gây sảy thai, thai chết trong tử cung, đẻ non và trẻ đẻ thiếu cân. 

- Tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. 

- Lây nhiễm sang trẻ sơ sinh trong quá trình thai nghén, thời kỳ chu sinh và cho 

con bú: có thể gây viêm kết mạc mắt trẻ sơ sinh và biến chứng mù lòa, viêm 

phổi, viêm màng não, thiểu năng trí tuệ ở trẻ em, giang mai bẩm sinh, nhiễm 

HIV... 

- Đối với nam có thể gây viêm mào tinh hoàn 2 bên dẫn đến vô sinh. 

- Tăng nguy cơ lây nhiễm HIV, đặc biệt là các bệnh có loét ở đường sinh dục. 

- Các trường hợp nhiễm trùng không triệu chứng là nguyên nhân làm tăng số 

người bệnh trong cộng đồng do họ không biết mình bị bệnh, đồng thời chính họ 

cũng bị biến chứng do không chữa trị. 

3.3. Tư vấn về các biện pháp dự phòng NTĐSS/ HIV 

- Người mắc bệnh NTĐSS cần phải tuân thủ phác đồ điều trị, đến khám lại theo 

lịch hẹn. 

- Tình dục an toàn và sử dụng bao cao su để tránh lây nhiễm bệnh LTQĐTD và 

HIV, đồng thời phòng tránh có thai ngoài ý muốn. 

- Tất cả người bệnh mắc nhiễm khuẩn LTQĐTD đều cần được đánh giá nguy cơ 

mắc và lây truyền HIV, vì vậy tất cả người bệnh mắc nhiễm khuẩn LTQĐTD 

đều cần được tư vấn và đề nghị xét nghiệm HIV; đặc biệt chú ý đến những 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_k%C3%ADch_th%C3%ADch&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bia
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A9t_nghi%E1%BB%87m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A9t_nghi%E1%BB%87m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tri%E1%BB%87u_ch%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
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người bệnh mắc bệnh giang mai, herpes sinh dục, hạ cam, nấm candida hầu 

họng, các nhiễm khuẩn LTQĐTD không đáp ứng với điều trị thông thường, các 

trường hợp biểu hiện lâm sàng nặng và hay tái phát (dấu hiệu nghi ngờ nhiễm 

HIV).  

- Tư vấn về địa điểm tư vấn và xét nghiệm HIV. 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 5 

1. Kể đủ 3 loại nhiễm trùng đường sinh sản: 

A........................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

2. Hãy kể 5 hội chứng hoặc bệnh thường gặp củaNTĐSS: 

A .....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

C ..................................................................................................................... . 

D. Hội chứng loét sinh dục ở nam và nữ. 

E. Bệnh sùi mào gà sinh dục ở nam và nữ. 

3. Kể 3 nội dung tư vấn về phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục/HIV: 

A ..................................................................................................................... . 

B ..................................................................................................................... . 

C ..................................................................................................................... . 

4. Nhiễm khuẩn nội sinh do tăng sinh quá mức......A...... có trong đường sinh dục 

của người phụ nữ bình thường như...........B..........và............C............ 

5. Hội chứng tiết dịch âm đạo bao gồm:...........A.........do trùng roi, nấm men 

candida, vi khuẩn kỵ khí;..........B..........do lậu cầu khuẩn và/hoặc C.trachomatis. 

Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các câu 

từ 6 - 13 

TT Nội dung A B 

Tư vấn về hành vi tình dục an toàn: Các biện pháp sau có thể giảm thiểu 

lây nhiễm nhiễm trùng qua đường tình dục và HIV: 

  

6 Chung thủy một - một.   

7 Không sử dụng bao cao su.   

8 Đối với những người không thực hiện chung thủy một - một, họ giảm 

bớt số lượng bạn tình đặc biệt là bạn tình là người lạ cũng có thể giảm 

khả năng lây nhiễm.  

  

9 Nói chuyện với bạn tình có thể tăng độ an toàn. Trước khi quan hệ, họ 

trao đổi với nhau những gì sẽ làm và những gì không làm đồng thời 

dùng biện pháp an toàn nào. 

  

10 Có thể dùng chất kích thích, rượu bia trước hoặc trong khi quan hệ để 

tránh bị ức chế, giảm miễn dịch và mất ý thức. 

  

11 Nếu một người có quan hệ với nhiều bạn tình, nên kiểm tra sức khỏe và xét 

nghiệm thường xuyên. Khi có dấu hiệu bất thường, nhanh chóng tìm đến 

cơ sở y tế để được tư vấn vì nhiễm HIV đôi khi có hoặc không có triệu 

chứng và dễ dàng bị chẩn đoán sai.  

  

12 Hậu quả của nhiễm trùng đường sinh sản: Gây viêm tiểu khung dẫn 

đến nguy cơ chửa ngoài tử cung, vô sinh.  

  

13 Tình dục an toàn và sử dụng bao cao su để tránh lây nhiễm 

bệnh LTQĐTD và HIV, đồng thời phòng tránh có thai ngoài ý muốn. 

  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_k%C3%ADch_th%C3%ADch&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bia
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A9t_nghi%E1%BB%87m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A9t_nghi%E1%BB%87m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tri%E1%BB%87u_ch%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tri%E1%BB%87u_ch%E1%BB%A9ng&action=edit&redlink=1
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Khoanh tròn chữ cái đầu câu câu trả lời tốt nhất các câu từ 14 - 15. 

Câu 14. Tất cả người bệnh mắc nhiễm khuẩn LTQĐTD đều cần: 

A. Khám và đánh giá nguy cơ mắc và lây truyền HIV. 

B. Được tư vấn và đề nghị xét nghiệm HIV. 

C. Tránh có thai ngoài ý muốn. 

D. Khám lại theo lịch hẹn. 

Câu 15. Giáo dục và tư vấn về hành vi tình dục an toàn với mọi trường hợp để tránh 

mắc nhiễm khuẩn LTQĐTD: 

A. Chung thủy một - một. 

B. Sử dụng bao cao su. 

C. Tránh dùng chất kích thích, rượu bia trước hoặc trong khi quan hệ tình dục. 

  D. kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm thường xuyên. 

 

Tình huống. 

 Chị Nguyễn Thị M 30 tuổi, chị có 1 con trai 5 tuổi, chị đang muốn sinh con thứ 

2, thời gian gần đây chị thấy ra khí hư ở âm hộ, chị có đi khám phụ khoa và được 

bác sỹ cho biết kết quả khám bình thường, nhưng chị vẫn lo lắng và chị sợ bị mắc 

nhiễm khuẩn đường sinh dục. Bạn hãy sử dụng bảng kiểm “Tư vấn trong dịch vụ 

chăm sóc SKSS” để thực hành tư vấn cho chị M về các biện pháp dự phòng nhiễm 

khuẩn đường sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_k%C3%ADch_th%C3%ADch&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bia
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%A9t_nghi%E1%BB%87m&action=edit&redlink=1
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BÀI 3. GIÁO DỤC BÀ MẸ VÀ GIA ĐÌNH VỀ VIỆC CHĂM SÓC KHI 

MANG THAI, SINH ĐẺ VÀ SAU ĐẺ 

 

Mục tiêu bài học. 

  Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được:                                                                                                                             

1. Trình bày được các nội dung cần tư vấn cho bà mẹ và gia đình chăm sóc bà mẹ 

khi mang thai, sinh đẻ và sau đẻ. 

2. Thực hiện tư vấn hiệu quả cho các bà mẹ trong thời kỳ mang thai, sinh đẻ và sau 

đẻ. 

3. Hỗ trợ bà mẹ và gia đình lập kế hoạch cho cuộc đẻ khi khám thai 3 tháng cuối. 

 

1. Chăm sóc bà mẹ thời kỳ mang thai. 

1.1. Những nội dung cần truyền thông và tư vấn chung 

 Tư vấn về sự cần thiết phải khám thai định kỳ: 

 Để biết được thai nghén lần này có bình thường không. 

 Để biết cơ thể bà mẹ có thích ứng được với quá trình thai nghén không.  

 Để phát hiện những nguy cơ trong trong thời kỳ thai nghén.  

 Để lựa chọn nơi sinh an toàn nhất và lập kế hoạch cho cuộc đẻ của lần thai 

nghén này. 

 Để thực hiện dinh dưỡng, vệ sinh, dùng thuốc an toàn... trong quá trình thai nghén.  

 Để giảm bớt các tai biến sản khoa. 

 Tư vấn về số lần khám thai tối thiểu. 

 Tư vấn về sự cần thiết đến khám lần sau đúng hẹn. 

1.2. Những nội dung cần truyền thông và tư vấn trong thời kỳ đầu của thai 

nghén 

1.2.1. Về dinh dưỡng  

 Tư vấn cho bà mẹ biết rõ lợi ích của dinh dưỡng: 

 Có sức đề kháng chống lại nguyên nhân gây bệnh nên ít mắc bệnh. 

 Không bị thiếu máu nặng khi có thai. 

 Giúp cho thai nhi phát triển bình thường cả về thể chất và trí tuệ. 

 Tư vấn về chế độ ăn:  

 Tư vấn để bà mẹ ăn no: khi có thai bà mẹ cần tăng khẩu phần ăn lên 1/4 so với 

lúc chưa có thai; có thể ăn tăng hơn trong mỗi bữa, có thể ăn nhiều bữa hơn. 

Để ăn được nhiều hơn như thế cần thay đổi món ăn, thay đổi cách chế biến sao 

cho ngon miệng. Trường hợp những tháng đầu, do tình trạng nghén, ăn uống 

có thể kém đi thì tăng cường nghỉ ngơi dành thêm năng lượng từ thức ăn cho 

sự phát triển của thai, rau thai và sữa mẹ về sau. 

 Ăn đủ chất: tư vấn về việc ăn những thức ăn có sẵn tại địa phương có nhiều 

chất đạm như thịt, cá, tôm, cua, ếch, lươn, trứng, sữa, các loại đậu, đỗ nhất là 
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đậu tương. Các thức ăn chứa nhiều chất mỡ như dầu ăn, thịt, vừng, lạc; các 

loại nhiều chất bột đường như gạo, ngô, khoai, sắn, củ mài, bột mì, đường, và 

các loại quả ngọt; thức ăn chứa nhiều muối khoáng và vitamin như rau tươi, 

hoa quả các loại.  

 Khuyên thai phụ không nên kiêng bất cứ loại thực phẩm nào họ vẫn ưa thích. 

Tuy nhiên không thể ép buộc họ ăn những thứ họ chưa tin. Cần kiêng các chất 

kích thích (rượu, thuốc lá, thuốc lào, cà phê...). 

 Cần uống đủ lượng nước cần thiết khi có thai và lúc nuôi con (từ 8 đến 12 cốc 

nước sạch, nước hoa quả hoặc chè thảo dược mỗi ngày). 

 Nếu bà mẹ có bệnh mạn tính, tư vấn cho bà mẹ thực hiện chế độ ăn theo 

hướng dẫn của thầy thuốc chuyên khoa. 

 

 

Tháp dinh dưỡng 

 

1.2.2. Về chế độ làm việc khi có thai 

- Tư vấn bà mẹ làm việc theo công việc bình thường như khi chưa có thai và theo 

khả năng của mình, không làm việc quá sức. 

- Nếu là công việc nặng nhọc hay độc hại như bốc vác, phải gánh gồng, đội nặng, 

phải tiếp xúc với hóa chất (thuốc trừ sâu, xăng dầu, chất phóng xạ...) thì khuyên 

bà mẹ nên xin chuyển tạm thời sang công việc khác trong thời gian thai nghén 

và nuôi con nhỏ.  

- Trong thời gian thai nghén không làm việc ở trên cao (dễ bị tai nạn) và ngâm 

mình dưới nước (dễ nhiễm lạnh, nhiễm khuẩn). 

- Trong thời gian làm việc nên xen kẽ những phút nghỉ ngơi giữa giờ. Nếu đang 

lao động thấy người mệt mỏi, đau bụng thì xin phép nằm nghỉ để cơ thể thư dãn.  

- Nếu thấy ra máu, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng vùng dưới xương ức 

thì nên đi khám kiểm tra xem có bất thường do thai nghén hay không. 

- Vào tháng cuối trước ngày dự kiến đẻ cần nghỉ ngơi để mẹ có sức, con tăng cân. 

Tuy thế không nghỉ ngơi một cách thụ động mà nên làm các công việc nhẹ trong 

nhà: đan lát, đọc sách, đi lại vận động cho máu lưu thông và tinh thần thoải mái. 

- Cần đảm bảo ngủ mỗi ngày ít nhất 8 giờ. Nên ngủ trưa từ 30 phút đến một giờ. 

Không thức khuya, dậy sớm. Không làm việc ban đêm.  
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1.2.3. Về vệ sinh thân thể 

- Năng tắm rửa, thay quần áo hàng ngày. Tắm trong nhà tắm, kín đáo, tránh gió 

lùa. Không tắm sông, tắm suối nhất là không tắm trong ao hồ nước tù đọng (vì 

có các vi khuẩn và ký sinh trùng). Mùa lạnh cần tắm nước nóng.  

- Hàng ngày vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài bằng cách dội nước rửa. 

- Chăm sóc vú bằng cách lau rửa vú hàng ngày với bông hoặc khăn vải mềm. Xoa 

bóp, nặn, kéo núm vú đều đặn nếu núm vú thụt vào trong để tạo điều kiện nuôi 

con sau này. Trong khi xoa nắn nếu thấy bụng co cứng thì không được làm tiếp. 

- Tránh tiếp xúc với người ốm, bị sốt bất kỳ do nguyên nhân gì để tránh lây bệnh 

truyền nhiễm. 

1.2.4. Về sinh hoạt trong khi có thai 

- Tránh lo lắng, căng thẳng trong sinh hoạt. Điều này đòi hỏi sự thông cảm và 

quan tâm tạo điều kiện của người chồng và các thành viên trong gia đình. 

- Nơi ở thoáng đãng, sạch sẽ, không khí trong lành không có khói bếp nhất là khói 

thuốc lá, thuốc lào. 

- Mặc áo quần rộng rãi, bằng vải mềm, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.  

- Về quan hệ tình dục: không phải kiêng tuyệt đối nhưng cần hạn chế, có sự thông 

cảm và nhẹ nhàng, với tư thế thích hợp của người chồng. Nếu đã bị sảy thai và đẻ 

non ở lần thai nghén trước thì cần rất hạn chế và nên kiêng hẳn trong ba tháng đầu 

và ba tháng cuối.  

- Khi có thai nên tránh phải đi xa, nhất là những tháng cuối. Nếu bắt buộc phải đi 

thì nên chọn phương tiện nào an toàn, êm, ít xóc nhất. 

2. Hỗ trợ bà mẹ và gia đình lập kế hoạch cho cuộc đẻ. 

2.1. Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sinh sắp tới 

- Hướng dẫn thai phụ chuẩn bị sẵn sàng các đồ dùng cần thiết cho cuộc sinh đẻ: 

 Trang phục của mẹ: áo quần, khăn mũ, băng vệ sinh... 

 Đồ dùng của con: áo, tà lót (quần), một cái chăn để bọc sơ sinh khi đưa về 

nhà. Các khăn nhỏ, vải mềm. Các loại thìa, cốc, bát để dùng cho con... Tất cả 

các vật dụng trên nên sắp xếp gọn vào một cái làn hay cái túi để khi nào 

chuyển dạ có thể mang theo đến nhà hộ sinh. 

- Đến gần ngày dự kiến sinh, thai phụ không nên đi đâu xa.  

- Hướng dẫn bà mẹ về nơi sinh: tất cả các bà mẹ đều phải đẻ ở cơ sở y tế để đảm 

bảo an toàn cho mẹ và con.  

 Nếu quá trình thai nghén bình thường, không có bất kỳ yếu tố nguy cơ gì thì 

có thể đẻ ở tuyến cơ sở. 

 Nếu có yếu tố nguy cơ: cần chuyển đến bệnh viện gần nhất. 

- Khi thấy bắt đầu chuyển dạ nếu đủ thì giờ, nên tắm gội bằng nước ấm, thay áo 

quần sạch sẽ trước khi đến nhà hộ sinh. 

- Hướng dẫn sản phụ những dấu hiệu bất thường cần đi khám như: chảy máu, phù 

mặt và tay, đi tiểu ít, nhức đầu, sốt, bồn chồn, thai đạp yếu đi hay không đạp 

nữa... 
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- Hướng dẫn những dấu hiệu chính của cuộc chuyển dạ bắt đầu: đau bụng từng 

cơn, ra chất nhày hồng... 

2.2. Hướng dẫn gia đình phối hợp chuẩn bị cho bà mẹ và sơ sinh 

- Hướng dẫn gia đình chuẩn bị người chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong những 

ngày chuyển dạ đẻ và sau đẻ tại bệnh viện: chồng hoặc chị em trong gia đình 

hoặc người phụ nữ khác. Người chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh nên là người có 

sức khỏe, có kinh nghiệm chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. Nếu có điều kiện, 

hướng dẫn người chăm sóc về cách theo dõi, chăn sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay 

sau đẻ và trong thời kỳ sau đẻ. 

- Hướng dẫn gia đình chuẩn bị tiền, các vật dụng cần thiết cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. 

- Hướng dẫn gia đình chuẩn bị phương tiện sẵn sàng để đưa bà mẹ đến cơ sở y tế 

đẻ. Nếu bà mẹ có nguy cơ và phải chuyển tuyến, cần hướng dẫn gia đình phối 

hợp với cơ sở y tế để chuyển tuyến. Đặc biệt, ở những nơi không sẵn phương 

tiện giao thông, cần hướng dẫn gia đình phối hợp với cơ sở y tế để huy động 

cộng đồng chuyển tuyến cho bà mẹ. Ví dụ: phương tiện chuyển viện (xe máy/ ô 

tô/ cáng võng...). 

3. Chăm sóc bà mẹ trong cuộc đẻ 

3.1. Nội dung thông tin, tư vấn trong quá trình theo dõi chuyển dạ 

Thời gian từ khi bắt đầu chuyển dạ đến lúc sinh con là khoảng thời gian lâu 

nhất trong quá trình chuyển dạ, có thể từ 12 đến 16 tiếng và càng gần lúc đẻ tình 

trạng sản phụ càng nhiều bức xúc (mệt mỏi, đau đớn, lo âu, sợ hãi). 

- Trong giai đoạn này nếu có thể nên khuyến khích người chồng, người thân trong 

gia đình sản phụ hoặc bạn bè cùng có mặt với cán bộ y tế chăm nom, săn sóc sản 

phụ. 

- Tiếp thu thông tin từ nhân viên y tế qua mỗi lần khám để yên tâm chờ đợi cuộc 

chuyển dạ. 

- Phối hợp với nhân viên y tế theo dõi quá trình chuyển dạ: động viên bà mẹ, 

thông báo cho nhân viên y tế khi thấy bà mẹ có dấu hiệu chuyển dạ tăng lên 

hoặc dấu hiệu bất thường: cơn đau bụng tăng nhanh, mót rặn, bà mẹ mệt, ra 

nước âm đạo, ra máu âm đạo,... 

- Tiếp thu thông tin về phương hướng xử trí khi sản phụ vào cuộc đẻ thực sự (đẻ 

thường hay đẻ can thiệp và tại sao). Nếu chưa rõ, cần bình tĩnh trao đổi lại với 

nhân viên y tế. 

- Thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế về vận động, đi lại trong phòng (tự 

đi hay có người dìu đi), các động tác hít vào mạnh và thở ra nhanh khi có cơn 

đau, cách thư dãn cơ thể, thở sâu đều đặn sau mỗi cơn rặn và cách thổi hơi ra 

liên tục khi không được rặn nữa; việc đi tiểu, đại tiện, làm vệ sinh trước mỗi lần 

thăm khám và cả việc uống nước, uống sữa (nếu không có chống chỉ định).  

3.2. Thông tin, tư vấn ngay sau đẻ 

- Trước hết cần cung cấp cho sản phụ các thông tin về cuộc sinh nở vừa diễn ra và 

tình trạng con của họ khi ra đời.  

- Tư vấn cho bà mẹ và gia đình về lợi ích của việc cho trẻ bú sớm, bú ngay sau đẻ 

(Xem bài tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ). 
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- Cần hướng dẫn cho bà mẹ và gia đình cách theo dõi và chăm sóc cho cả mẹ và 

con. Nhấn mạnh việc phát hiện băng huyết của sản phụ, tình trạng ngạt và hạ 

thân nhiệt của sơ sinh trong những giờ đầu. 

- Giải thích những biểu hiện bình thường thường gặp sau đẻ nhằm giúp sản phụ 

giảm lo âu như cơn đau do tử cung co rút, sự thay đổi của sản dịch, xuống sữa, 

tình trạng đại, tiểu tiện.  

- Giải thích những biểu hiện bình thường của trẻ như ngủ gần như cả ngày, các 

phản xạ bẩm sinh như mút vú, trương lực cơ gấp tăng, cuống rốn khô dần và 

rụng nhằm giúp sản phụ giảm nỗi lo âu.  

- Ngoài ra cũng cần hướng dẫn những dấu hiệu bất thường có thể diễn ra ở mẹ và 

con biểu hiện một bệnh hay một biến chứng sau sinh nhằm giúp bà mẹ phát hiện 

sớm các triệu chứng bất thường để đi khám như sốt, sưng nề vết khâu tầng sinh 

môn, nhìn mờ, ra sản dịch hôi; cuống rốn hôi hoặc chảy máu, sưng đau cuống 

rốn của con, bé bú yếu, li bì.... 

- Khi tư vấn cần chú ý lắng nghe những điều sản phụ bày tỏ, nhất là những điều tâm 

sự, những nỗi éo le sản phụ muốn được chia sẻ. Tôn trọng các ý kiến, tình cảm 

cũng như nỗi xúc động của họ và nếu có thể, đưa ra những lời khuyên thích hợp. 

3.3. Tư vấn cho những trường hợp đặc biệt 

3.3.1. Sản phụ bị biến chứng 

- Nhân viên y tế phải tỏ thái độ thông cảm với nỗi lo lắng của sản phụ và gia đình 

họ. Dù nguyên nhân có thể do gia đình đưa đến y tế muộn cũng không được phê 

phán, trách móc. Không buông xuôi, đổ lỗi hết cho gia đình mà phải tập trung 

vào cứu chữa tích cực. 

- Phải giải thích cho gia đình và sản phụ các diễn biến có thể xảy ra ngay lúc đó 

và về sau. 

- Phải đặt chương trình kế hoạch chăm sóc và thăm hỏi sản phụ khi ở cơ sở y tế 

cũng như tại nhà. 

3.3.2. Sản phụ trong tình trạng nguy kịch 

- Phải bình tĩnh và khẩn trương, huy động mọi người tích cực chăm sóc và điều trị 

ở mọi thời điểm. Luôn luôn thông báo cho gia đình sản phụ biết tình trạng đang 

diễn ra và cả tiên lượng cũng như các biện pháp cấp cứu đã được sử dụng. 

- Nếu tử vong không tránh được cần an ủi và chia sẻ nỗi đau đớn với gia đình. 

Giải thích cho gia đình lý do dẫn đến tử vong và sẵn sàng, nghiêm túc trả lời các 

câu hỏi thắc mắc của họ. 

- Tạo điều kiện cho gia đình chôn cất nếu có thể và trong tang lễ nên có người đại 

diện cơ sở y tế đến phúng viếng, chia buồn nếu tang lễ làm ngay tại cơ sở y tế 

(bệnh viện) hoặc tại nhà nếu gia đình ở gần cơ sở y tế. 

3.3.3. Trẻ sơ sinh bị chết 

- Nếu chết trong tử cung: cần giải thích cho sản phụ và gia đình nguyên nhân dẫn 

đến tử vong của thai (suy thai, sa dây rốn, thai quá hạn, thai dị dạng, bệnh lý của 

mẹ, của thai hay phần phụ). 

- An ủi sản phụ và gia đình trước sự mất mát đó. 
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- Dùng khăn sạch quấn, bọc cho sơ sinh đã chết, không để nằm trơ trên khay men 

hay trên bàn đá.  

- Không nên chuyển sơ sinh chết đi ngay mà nên để sản phụ và gia đình ở cạnh và 

nhận mặt đứa trẻ nếu họ yêu cầu. 

- Nếu thai chết phải lấy ra bằng thủ thuật huỷ thai thì chỉ sau khi quấn bọc thai 

cẩn thận mới cho sản phụ và gia đình nhận mặt. Nếu sản phụ không muốn thì 

cũng không nên ép buộc. 

- Khi chuyển sơ sinh tử vong xuống khu đại thể nếu gia đình muốn cử người đi 

theo cũng không từ chối.  

- Bà mẹ có con tử vong nên xếp cho nằm phòng riêng, không ở chung phòng với 

các sản phụ khác có con khỏe mạnh. 

- Nên trao đổi với sản phụ và gia đình họ về các biện pháp dự phòng trong tương lai. 

3.3.4. Trẻ sơ sinh dị dạng 

- Cần thông báo cho sản phụ và gia đình ngay sau khi sinh và nên đưa trẻ ra cho 

gia đình quan sát, chỉ rõ dị tật của trẻ. Với sản phụ cần hỏi ý kiến xem họ có 

muốn nhìn ngay đứa trẻ hay không. Nếu bà mẹ chưa muốn tiếp xúc ngay thì 

cũng không ép buộc. 

- Nếu sơ sinh có nhiều dị tật thì nên quấn trẻ trong chăn cho mẹ và gia đình quan 

sát những phần bình thường trước, rồi mới bộc lộ từng phần dị dạng cho họ quan 

sát. Không ép sản phụ kiểm tra dị dạng của con mình. 

- Trao đổi với sản phụ và gia đình về hướng xử trí dị dạng (cho đi khám ở đâu, có 

thể mổ vào giai đoạn nào ví dụ sứt môi, não úng thủy, bàn chân khoèo, thừa 

ngón tay chân...) và trả lời các câu hỏi của sản phụ và gia đình, nhưng phải thận 

trọng khi giải thích. 

- Không tách riêng sơ sinh khỏi mẹ mà nên để nằm với mẹ để gia đình chăm sóc 

và dễ dàng chấp nhận con mình 

3.3.5. Suy sụp tâm lý sau sinh 

- Một số sản phụ có những hoàn cảnh đặc biệt có thể bị suy sụp tâm lý sau sinh ví 

dụ sinh con ngoài ý muốn (ngoài kế hoạch, không đúng với mong mỏi về giới 

tính, thai ngoài giá thú), vợ chồng bất hòa trước khi sinh, chồng chết khi đang 

thai nghén, hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, sơ sinh bị chết hay bị dị 

dạng. Cũng có khi không có lý do cụ thể nào. Mọi trường hợp đó đều cần được 

theo dõi và giúp đỡ cẩn thận. 

- Cần chuyện trò thăm hỏi và lắng nghe tâm tư, tình cảm của sản phụ, động viên 

sản phụ tự tin với vai trò làm mẹ. Động viên người thân trong gia đình và các 

sản phụ nằm chung phòng quan tâm trò chuyện, có thái độ và việc làm cần thiết 

để giúp đỡ. Khuyến khích sản phụ mở rộng giao tiếp với các sản phụ khác để 

được hỗ trợ. 

- Nếu suy sụp tâm lý nặng, thái độ và sự chăm sóc tận tình của CBYT không có 

tác dụng thì nên cho thuốc an thần rồi cho chuyển tuyến trên. 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 7 

1. Kể 3 nội dung cần truyền thông và tư vấn chung về chăm sóc bà mẹ khi mang 

thai: 

A........................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

2. Hãy kể 4 nội dung cần truyền thông và tư vấn trong thời kỳ đầu của thai nghén: 

A ....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

C ..................................................................................................................... . 

F. Về sinh hoạt trong khi có thai. 

3. Kể 2 nội dung hỗ trợ bà mẹ và gia đình lập kế hoạch cho cuộc đẻ: 

A ..................................................................................................................... . 

B ..................................................................................................................... . 

4. Kể 3 nội dung truyền thông, tư vấn về chăm sóc bà mẹ trong cuộc đẻ: 

A ..................................................................................................................... . 

B ..................................................................................................................... . 

C.............................................................................................................. 

5. Kể 2 nội dung cần truyền thông và tư vấn về dinh dưỡng cho bà mẹ trong thời kỳ 

đầu của thai nghén. 

A ..................................................................................................................... . 

B ..................................................................................................................... . 

6. Kể 4 nội dung cần truyền thông và tư vấn về vệ sinh thân thể cho bà mẹ trong 

thời kỳ đầu của thai nghén. 

A ..................................................................................................................... . 

B ..................................................................................................................... . 

C ..................................................................................................................... . 

D. Tránh tiếp xúc với người ốm, bị sốt bất kỳ do nguyên nhân gì để tránh lây 

bệnh truyền nhiễm. 

7. Kể 2 nội dung hướng dẫn cho bà mẹ về nơi sinh. 

A ..................................................................................................................... . 

B ..................................................................................................................... . 
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Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các câu từ 8 

– 13 

 

TT Nội dung A B 

Thông tin tư vấn cho sản phụ ngay sau đẻ:   

8 Cung cấp cho sản phụ các thông tin về cuộc sinh nở vừa diễn ra 

và tình trạng con của họ khi ra đời.  

  

9 Tư vấn cho bà mẹ và gia đình về lợi ích của sữa mẹ, có thể cho 

trẻ bú sau đẻ 6 giờ. 

  

10 Cần hướng dẫn cho bà mẹ và gia đình cách theo dõi và chăm 

sóc cho cả mẹ và con. Nhấn mạnh việc phát hiện băng huyết 

của sản phụ, tình trạng ngạt và hạ thân nhiệt của sơ sinh trong 

những giờ đầu. 

  

11 Giải thích những biểu hiện bình thường thường gặp sau đẻ 

nhằm giúp sản phụ giảm lo âu như cơn đau do tử cung co rút 

  

12 Nếu thấy trẻ ngủ nhiều thì không cần đánh thức để cho trẻ bú   

13 Hướng dẫn những dấu hiệu bất thường có thể diễn ra ở mẹ và 

con biểu hiện một bệnh hay một biến chứng sau sinh nhằm giúp 

bà mẹ phát hiện sớm các triệu chứng bất thường để đi khám 

như sốt 

  

 

Khoanh tròn chữ cái đầu câu câu trả lời tốt nhất các câu từ 14 - 15. 

Câu 14. Tư vấn chăm sóc cho bà mẹ trong quá trình theo dõi chuyển dạ: 

A. Yên tâm chờ đợi cuộc chuyển dạ 

B. Thông báo cho nhân viên y tế khi thấy có dấu hiệu bất thường. 

C. Thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế. 

D. Tiếp thu thông tin về phương hướng xử trí cuộc đẻ. 

Câu 15. Tư vấn chăm sóc cho bà mẹ ngay sau đẻ: 

A. Lợi ích của việc cho trẻ bú sớm, bú ngay sau đẻ. 

B. Cách phát hiện băng huyết sau đẻ, tình trạng ngạt và hạ thân nhiệt của trẻ sơ 

sinh. 

C. Giải thích những biểu hiện bình thường của trẻ. 

D. Lắng nghe những điều sản phụ bày tỏ. 

 

Bài tập tình huống 1: 

 Chị Trần Thị Nga 25 tuổi, có thai lần đầu, thai 3 tháng, chị nghe thấy nhiều 

người mách cho chị ăn nhiều thứ để cho con phát triển tốt và to, chị rất băn khoăn 

không biết ăn uống như thế nào cho hợp lý, vừa đảm bảo sức khỏe cho mẹ và cho 

con. Bạn hãy tư vấn giúp chị Nga về cách chăm sóc và theo dõi khi mang thai. 

Bài tập tình huống 2: 

 Chị Phạm Thị Hương 27 tuổi, có thai lần 1, thai 39 tuần đang chuyển dạ đẻ giờ 

thứ 3, chị rất lo lắng về cuộc chuyển dạ của mình không biết có được suôn sẻ 
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không? mẹ chị bảo chị phải đi lại thật nhiều cho dễ đẻ và phải uống nhiều bò húc để 

có sức khi rặn đẻ, chị thực hiện như vậy có đúng không? Bạn hãy tư vấn giúp chị 

Hương về cách chăm sóc theo dõi khi chuyển dạ, phối hợp với thày thuốc để cuộc 

chuyển dạ của chị được tốt. 

Bài tập tình huống 3: 

 Chị Nguyễn Thị Huyền 24 tuổi, đẻ con lần 1, hiện tại sau đẻ ngày thứ 4, hai ngày 

nay chị chưa đi đại tiện, mẹ chị không cho chị ngồi dậy vì bảo ngồi nhiều sau này sẽ 

bị đau lưng, chị không dám uống nước và ăn canh vì sợ phải dậy đi tiểu. Bạn hãy tư 

vấn giúp chị Huyền về cách chăm sóc và theo dõi sau đẻ như thế nào là tốt cho cả 

mẹ và con. 
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BÀI 4. HƯỚNG DẪN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ 

 

Mục tiêu bài học 

Sau khi học xong bài này, học viên thực hiện được: 

1. Tư vấn được cho bà mẹ về 6 lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ. 

2. Hướng dẫn được bà mẹ cho con bú: tư thế bú và ngậm bắt vú đúng. 

3. Hướng dẫn được bà mẹ cho con bú sớm và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. 

4. Tư vấn được cho bà mẹ giữ gìn nguồn sữa mẹ để nuôi con. 

5. Trình bày được cách cho trẻ bị non tháng/ nhẹ cân hoặc trẻ đẻ sinh đôi bú mẹ. 

 

Nội dung tư vấn 

Tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ có thể thực hiện ngay khi người phụ nữ đang 

có thai những tháng cuối nhưng thiết thực hơn cả là lúc sản phụ vừa đẻ xong vì khi đó 

những điều truyền thông và tư vấn này thường là nhu cầu thiết yếu đối với mọi sản 

phụ. 

Để tư vấn tốt về nuôi con bằng sữa mẹ, ngoài kỹ năng tư vấn như với mọi chủ 

đề khác, người cung cấp dịch vụ cần có những kiến thức sau đây. 

 

1. Những lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ 

Trước hết nên gợi ý, tìm hiểu và lắng nghe xem bà mẹ đã biết gì về lợi ích của 

việc nuôi con bằng sữa mẹ rồi mới trình bày với họ những điều mình muốn nói vì hầu 

hết các bà mẹ đều đã biết rằng sau đẻ họ phải cho con bú. Cần cho bà mẹ hiểu rõ và 

đầy đủ hơn: 

- Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất, phù hợp nhất đối với trẻ mới sinh vì có thành phần 

dinh dưỡng đầy đủ với tỷ lệ thích hợp, không một thứ sữa nào có thể thay thế và 

so sánh được. 

- Sữa non đã có từ những ngày trước khi đẻ, số lượng tuy ít nhưng đủ cho trẻ mới 

sinh những ngày đầu tiên và rất phù hợp với bộ máy tiêu hoá còn non nớt của 

trẻ. 

- Nuôi con bằng sữa mẹ không tốn kém về tiền bạc, thời gian và rất vệ sinh. Nếu 

cho bú đúng thì có thể đủ sữa nuôi con, trong sáu tháng đầu không cần phải cho 

trẻ ăn thêm bất cứ thức ăn gì. 

- Trẻ bú sữa mẹ sẽ chóng lớn, phát triển đầy đủ về thể lực cũng như trí tuệ sau này. 

- Sữa mẹ còn cung cấp cho trẻ những kháng thể chống bệnh tật giúp trẻ khỏe 

mạnh, không hay bị tiêu chảy, viêm đường hô hấp và nếu có bị nhiễm bệnh thì 

cũng nhẹ, dễ chữa. 

- Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ có thể ngăn cản có thai trở lại sớm  

- Nuôi con bằng sữa mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe cho bà mẹ, giúp tránh băng huyết sau 

đẻ và các bệnh về buồng trứng và tử cung. 

- Giúp tăng cường tình cảm và gắn bó mẹ con. 
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Hình trên: Trẻ ngậm bắt vú chưa đúng  

Hình dưới: Trẻ ngậm bắt vú đúng 

 

2. Những điểm chính trong tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 

2.1. Sau khi đẻ 

Trẻ ngay sau sinh cần được tiếp xúc da kề da với mẹ, được nằm cùng mẹ để 

mẹ có thể chăm nom con dễ dàng, đúng lúc. Trẻ được gần mẹ sẽ ít khóc hơn; thời 

gian cho bú được lâu, tình cảm mẹ - con sớm hình thành và phát triển tốt hơn. 

2.2. Cho con bú sớm ngay sau đẻ  

- Sữa non đã có từ những tháng cuối của thai nghén. Trẻ cần bú sữa non đó, 

không được vắt bỏ đi (vì cho rằng sữa này không tốt). 

- Nói cho bà mẹ biết đặc điểm của sữa non: hơi vàng, đục, không trắng như sữa 

thường. Các chất dinh dưỡng trong sữa mẹ thích hợp với tiêu hoá của trẻ mới đẻ, 

rất nhiều kháng thể chống bệnh tật có trong đó. 

- Phải cho con bú ngay trong vong 1 giờ đầu sau đẻ 

- Cho con bú sớm, do động tác mút đầu vú của trẻ gây phản xạ lên tuyến yên làm 

tiết oxytocin nên tử cung sẽ co chặt hơn, tránh được băng huyết sau đẻ. 

- Cho con bú sớm, sữa sẽ về sớm, vú tiết sữa nhiều hơn, ít bị sưng đau và nhiễm 

khuẩn ở vú. 

- Ngoài bú sữa non của mẹ ra, không cần và không nên cho trẻ uống bất cứ thứ 

nước gì (nước cam thảo, nước đường, nước sâm, nước lọc...) ngay sau sinh. 

2.3. Cho con bú hoàn toàn đến 6 tháng sau đẻ 

- Trong 6 tháng đầu sau đẻ sữa mẹ là thức ăn duy nhất cho trẻ. Không cho trẻ ăn 

thêm bất cứ loại sữa gì, ngay cả nước cũng không cần cho uống (nếu trẻ bú đủ 

thì nước uống thêm chỉ làm tăng gánh nặng cho thận, không tốt cho trẻ). 

- Cho con bú theo nhu cầu, nghĩa là khi trẻ muốn ăn, không cần bú theo giờ giấc. 

- Cho con bú ban ngày và cho bú cả ban đêm. Trẻ bú ban đêm càng giúp tăng 

lượng sữa của bà mẹ (do tăng lượng nội tiết kích thích sinh sữa của tuyến yên). 

- Không cho ăn thêm bất cứ thức ăn nào kể cả nước hoa quả, nước cháo, nước cơm. 
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3. Hướng dẫn bà mẹ cách cho con bú 

- Cách bế con để cho bú: dù cho bú nằm hay bú ngồi cũng cần đảm các điểm sau: 

+ Đầu và thân trẻ thẳng hàng  

+ Bụng trẻ áp sát vào bụng mẹ. 

+ Mặt trẻ đối diện với vú mẹ. 

+ Bà mẹ đỡ cả mông trẻ. 

- Cách cho trẻ bú: 

+ Cho núm vú chạm vào miệng trẻ.  

+ Chờ khi trẻ mở miệng to mới đưa vú vào miệng trẻ 

- Cho trẻ ngậm bắt vú đúng: nếu không ngậm bắt vú đúng thì trẻ không nhận được 

đủ sữa trong bữa bú, trẻ sẽ đói và bà mẹ sẽ bị ứ đọng sữa dẫn tới mất sữa. 

- Các điểm then chốt bảo đảm trẻ ngậm bắt vú đúng: 

+ Miệng trẻ mở rộng 

+ Trẻ ngậm sâu vào quầng thâm của vú 

+ Cằm trẻ tì vào vú mẹ  

+ Môi dưới của miệng trẻ hướng ra ngoài 

Những điểm lưu ý: 

+ Cho trẻ bú hết bầu vú bên này mới chuyển sang cho bú bên kia. 

+ Khi bú, trẻ có thể thiu thiu ngủ. Cần đánh thức cháu bằng cách "nói chuyện" 

với trẻ, xoa hay búng nhẹ vào bàn chân, kích thích cho trẻ tiếp tục bú. 

+ Khi bú no trẻ sẽ tự nhả bầu vú, không cằn nhằn, quấy khóc. Nếu bầu vú chưa 

hết sữa thì bà mẹ nên vắt hết ra để tuyến sữa rỗng sẽ tạo sữa nhiều hơn, sữa 

về nhiều. 

+ Khi trẻ bú no không nên đặt nằm ngay mà nên bế vác trẻ lên vai, xoa vỗ nhẹ 

vào lưng cho hơi trong dạ dày thoát ra, tránh bị trớ. 

- Mỗi ngày với trẻ đẻ đủ tháng số lần cho bú ít nhất 7 - 8 lần, bú cả ban đêm. Với 

trẻ đẻ non, số lần cho bú cần nhiều hơn. 

- Nếu trẻ bú đủ sữa thì cân nặng hàng tháng của bé tăng đều và đi tiểu bình 

thường. Nếu một tháng trẻ chỉ tăng ít hơn 500 gam hoặc có hiện tượng tiểu tiện 

ít thì thường là do trẻ không được bú đủ sữa. 

- Nên cho con bú đến 24 tháng mới cai sữa. Khi trẻ được tròn 6 tháng tuổi (180 

ngày) mới bắt đầu cho ăn bột. 

4. Hướng dẫn cách giữ gìn nguồn sữa mẹ 

- Bà mẹ cần ăn no, nhiều bữa, đủ các chất dinh dưỡng; uống nhiều nước (mỗi 

ngày khoảng 1,5 lít, nếu mùa hè ra nhiều mồ hôi cần uống nhiều hơn). Kinh 

nghiệm dân gian để có nhiều sữa, bà mẹ có thể ăn cơm nếp, cháo móng giò, 

nước sắc lá mít... 

- Yếu tố quan trọng nhất để bà mẹ có nhiều sữa là phải cho con bú càng nhiều 

càng tốt, và cho bú đúng phương pháp (tư thế bú mẹ và ngậm bắt vú đúng). Cho 

bú nhiều sẽ kích thích mẹ tạo nhiều hoc mon prolactin để tạo sữa. 

- Đảm bảo giờ giấc nghỉ ngơi, ngủ 8 tiếng/ngày hoặc hơn. 

- Cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc, không phải lo lắng buồn phiền cũng 

góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn nguồn sữa mẹ. 

- Khi cho con bú nếu cần dùng thuốc phải hỏi ý kiến thầy thuốc, không nên tự 

động dùng thuốc vì có thể nguy hại cho con và có thể làm cạn sữa. 
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- Nếu vú bị cương tức cũng vẫn cần cho con bú và vắt sữa nếu con bú không hết.  

- Tuyệt đối không dùng bình sữa cho trẻ sơ sinh ăn và không nên cho trẻ ngậm 

núm vú giả vì dễ nhiễm khuẩn và trẻ sẽ bỏ bú mẹ. 

5. Cho con bú trong một số hoàn cảnh đặc biệt 

5.1. Khi con non tháng/ nhẹ cân 

- Rất cần thiết phải nuôi con bằng sữa mẹ vì trong sữa của bà mẹ đẻ non còn có 

thành phần đạm nhiều hơn, thích hợp cho trẻ đẻ non 

- Nếu những ngày đầu sau đẻ, trẻ chưa thể tự bú được thì vắt sữa ra cốc chén, 

dùng thìa đổ cho cháu bé. 

- Số bữa bú càng phải tăng nhiều khi trẻ càng non tháng, càng nhẹ cân: từ 10 đến 

20 lần bú/ngày. 

5.2. Khi sinh đôi 

- Thuyết phục bà mẹ yên tâm là dù phải nuôi hai con bằng sữa mẹ, họ vẫn có khả 

năng đủ sữa cho chúng nếu thực hiện đầy đủ kỹ thuật cho bú và biết gìn giữ 

nguồn sữa. 

- Lúc đầu có thể cho bú từng bé một, bé bú trước, bé bú sau. 

- Sau này khi đã cho bú quen, có thể tập cho hai con bú cùng một lúc: bà mẹ ngồi, 

đặt mỗi cháu nằm trên một cẳng tay. 

- Trong hai trẻ, trẻ nào yếu hơn cần quan tâm nhiều hơn đến trẻ đó. 

- Việc ăn uống, nghỉ ngơi của bà mẹ cần phải được quan tâm, chú ý nhiều hơn. 

6. Những trường hợp không nên nuôi con bằng sữa mẹ 

Chỉ trong những trường hợp sau đây mới cần tư vấn cho bà mẹ không nên nuôi 

con bằng sữa mẹ: 

- Người mẹ bị nhiễm HIV/AIDS: trẻ bú mẹ có thể bị lây nhiễm do đó bà mẹ 

không nên cho con bú. Trong trường hợp gia đình quá túng thiếu không thể nuôi 

con bằng các sản phẩm thay thế sữa mẹ, nếu nguy cơ đứa bé có thể chết vì suy 

dinh dưỡng thì vẫn cần khuyên bà mẹ cho con bú. 

- Các bà mẹ bị suy tim, lao phổi nặng hoặc có bệnh gan đang tiến triển cũng nên 

khuyên không nên cho con bú vì nguy cơ cho cả mẹ và con. 

- Các bà mẹ đang phải điều trị các thuốc chống ung thư, thuốc điều trị bệnh động 

kinh, thuốc hướng tâm thần cũng không nên cho con bú. 

7. Nuôi dưỡng trẻ có mẹ bị nhiễm HIV (sơ sinh đến 6 tháng tuổi) 

Bình thường có khoảng 5-20% trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV sẽ bị nhiễm HIV do 

bú mẹ nếu không có can thiệp. Bú mẹ hoàn toàn (chỉ có sữa mẹ và không có bất cứ 

thức ăn nước uống nào khác) trong vòng 6 tháng đầu sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm 

HIV so với ăn hỗn hợp xuống còn khoảng 4%. Bú mẹ hoàn toàn kết hợp điều trị 

ARV sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm xuống dưới 1%. Không cho trẻ ăn hỗn hợp (vừa 

bú mẹ vừa cho ăn các thức ăn, nước uống hoặc sữa khác trong 6 tháng đầu) vì việc 

đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV. Các bà mẹ nhiễm HIV hoặc người chăm sóc 

trẻ có mẹ bị nhiễm HIV sẽ được cán bộ y tế tư vấn lựa chọn cách nuôi dưỡng trẻ 

theo sơ đồ dưới đây: 
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Hình. Sơ đồ hướng dẫn tư vấn về nuôi dưỡng trẻ nhỏ cho bà mẹ nhiễm HIV 

 

Nuôi trẻ bằng sữa mẹ: Nếu bà mẹ và trẻ được điều trị bằng ARV đầy đủ thì 

nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi. Sau 6 tháng, bắt đầu cho trẻ ăn bổ 

sung và tiếp tục cho con bú đến 12 tháng. Việc cho con bú nên dừng lại ngay khi trẻ 

có một chế độ dinh dưỡng an toàn và đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi ngừng cho con 

bú, các bà mẹ nên cho con cai dần trong khoảng hơn một tháng. Việc ngừng cho 

con bú đột ngột hoặc quá nhanh thường không khuyến khích tại bất kỳ thời điểm 

nào vì việc này có thể gây đau tức và viêm vú cho người mẹ cũng như tạo nên sự 

căng thẳng cho trẻ.  

Nuôi thức ăn thay thế: là quá trình nuôi dưỡng trẻ không được nuôi bằng sữa 

mẹ bằng chế độ ăn cung cấp đầy đủ năng lượng và chất dinh dưỡng đáp ứng nhu 

cầu của trẻ cho đến khi trẻ có thể ăn được các thức ăn cùng với gia đình. 

Nuôi trẻ bằng sữa mẹ hoàn 

toàn trong 6 tháng đầu 

Có 

Bà mẹ/người chăm sóc có 

đáp ứng đủ cả 6 điều kiện 

nuôi dưỡng trẻ thay thế an 

toàn của WHO hay không? 

Không 

Có 

Nuôi trẻ bằng sữa thay thế 

hoàn toàn trong 6 tháng đầu 

Không 

Trường hợp khác 

TÌNH TRẠNG NHIỄM 

HIV CỦA TRẺ 

Trẻ được chẩn 

đoán xác định 

nhiễm HIV 

Tình trạng nhiễm 

HIV của trẻ chưa 

xác định 

Tư vấn và hỗ trợ theo từng 

trường hợp cụ thể 

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CỦA BÀ 

MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC 

Bà mẹ và trẻ có được điều trị 

ARV hoặc dự phòng lây 

truyền mẹ con bằng ARV 

theo Qui định của Bộ Y tế 

hay không? 
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Những bà mẹ nhiễm HIV chỉ được dùng các loại sữa công thức làm sữa thay 

thế cho trẻ khi SÁU điều kiện dưới đây được đáp ứng (WHO 2010): 

1. Gia đình hỗ trợ cách nuôi dưỡng này, VÀ 

2. Bà mẹ hoặc người chăm sóc có thể cung cấp sữa thay thế hoàn toàn trong 

6 tháng đầu, VÀ 

3. Bà mẹ hoặc người chăm sóc có thể chắc chắn cung cấp sữa thay thế đầy 

đủ để hỗ trợ sự trưởng thành và phát triển của trẻ, VÀ 

4. Bà mẹ hoặc người chăm sóc có khả năng chuẩn bị cho trẻ sử dụng sữa 

thay thế sạch sẽ và thường xuyên sao cho an toàn và có ít nguy cơ gây 

tiêu chảy và suy dinh dưỡng, VÀ 

5. Nước sạch và vệ sinh được đảm bảo tại hộ gia đình và cộng đồng, VÀ 

6. Bà mẹ hoặc người chăm sóc tiếp cận chăm sóc y tế để nhận được dịch vụ 

sức khoẻ toàn diện cho trẻ.  
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BẢNG KIỂM 

TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ 

TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

A - Gặp gỡ    

1 
Chào hỏi bà mẹ và người thân gia đình họ niềm nở, gây thiện 

cảm làm họ an tâm ngay từ khi tiếp xúc. 

   

2 
Người tư vấn (TV) nên ngồi ngang hàng với bà mẹ. Nếu bà mẹ 

mới sinh, còn mệt nên để họ nằm, người TV ngồi bên cạnh. 

   

3 
Người TV tự giới thiệu: tên, chức vụ, nhiệm vụ chính tại cơ sở 

y tế. 

   

B - Gợi hỏi    

4 
Hỏi tên, tuổi, địa chỉ của bà mẹ (nếu tiếp xúc với bà mẹ lần 

đầu). 

   

5 
Hỏi về hoàn cảnh sinh sống, tiền sử bệnh tật toàn thân và bệnh 

phụ khoa (nếu tiếp xúc với bà mẹ lần đầu). 

   

6 
Hỏi về tình trạng hôn nhân, tiền sử thai nghén và sẩy, đẻ trước 

đây và lần đẻ vừa qua (nếu tiếp xúc với bà mẹ lần đầu). 

   

7 
Hỏi về tình trạng hoạt động tình dục và biện pháp tránh thai 

đang áp dụng (nếu bà mẹ đã qua thời kỳ sau đẻ). 

   

8 
Hỏi về tình trạng kinh nguyệt, đặc biệt là đã có kinh trở lại chưa 

sau khi đẻ (nếu bà mẹ đã qua thời kỳ sau đẻ). 

   

9 Gợi hỏi xem bà mẹ đã biết gì về việc nuôi con bằng sữa mẹ.    

10 Hỏi về kinh nghiệm nuôi con lần sinh trước (nếu có).    

11 Khéo léo gợi hỏi về nỗi lo lắng, băn khoăn có thể có của bà mẹ.     

12 
Hỏi về tình trạng tiết sữa hiện nay, về biện pháp mà bà mẹ đã 

dùng để tăng thêm lượng sữa. 

   

13 Sử dụng phần lớn các câu hỏi mở.    

14 Thái độ thân mật, gần gũi, lắng nghe, quan tâm, đồng cảm.    

C - Giới thiệu    

15 Trình bày cho bà mẹ về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ.    

16 

Hướng dẫn bà mẹ kỹ thuật cho con bú. Chú ý nói những điều bà 

mẹ chưa biết hoặc làm chưa đúng, phát hiện được qua phần gợi 

hỏi. 

   

17 

Nói cho bà mẹ biết các biện pháp để duy trì nguồn sữa mẹ. 

Nhấn mạnh về chế độ ăn, uống của mẹ, cho bú đúng cách, bú 

thường xuyên, cho bú hoàn toàn cả ngày và đêm... 

   

D - Giúp đỡ    

18 

Giúp bà mẹ hiểu biết đầy đủ về những điều họ muốn biết hoặc 

những điều chưa hiểu biết được phát hiện khi gợi hỏi. Nhấn 

mạnh cách cho bú hoàn toàn trong 4 - 6 tháng đầu.  

   

19 

Quan sát bà mẹ cho con bú và hướng dẫn bổ sung cho bà mẹ thực 

hành việc cho con bú cụ thể như: cách bế con, ngậm bắt vú, giữ 

cho sữa xuống từ từ, bú nằm, bú ngồi. (Nếu sinh đôi: cách cho 

từng đứa con bú hay cho bú cả hai cùng lúc). 

   

20 

Luôn luôn vui vẻ động viên, an ủi, giúp đỡ bà mẹ an tâm, tin 

tưởng rằng họ hoàn toàn có khả năng đủ sữa nuôi con bằng sữa 

mẹ. 
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TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

E - Giải thích    

21 

Giải thích cho bà mẹ hiểu về cơ chế tiết sữa, cơ chế duy trì sự 

tiết sữa với cách nói cụ thể, dễ hiểu, hạn chế dùng từ ngữ 

chuyên môn, phù hợp trình độ nhận thức của bà mẹ. 

   

22 

Nếu phát hiện bà mẹ có những ứng xử chưa phù hợp (ăn kiêng, 

không uống nhiều nước, không cho bú đêm, cho bú theo giờ, 

đau vú là ngừng không cho con bú...) thì nhẹ nhàng kiên trì góp 

ý, giải thích, hướng dẫn. Không được tỏ thái độ bực bội, chê 

bai. 

   

23 

Nói rõ các dấu hiệu bất thường cảnh báo một số bệnh về vú cần 

phải thông báo ngay cho cán bộ y tế (sốt, sưng, đau ở núm vú 

hay bầu vú...).  

   

24 
Giải thích và hướng dẫn cụ thể cho bà mẹ cách giữ gìn vệ sinh 

vú hàng ngày. 

   

25 
Giải thích và giúp bà mẹ tự lựa chọn một biện pháp tránh thai 

thích hợp. 

   

26 

Đề nghị bà mẹ nhắc lại hoặc làm một số động tác (cách bế con, 

cho con ngậm bắt vú, theo dõi con bú, giúp cho trẻ bú khi nó vừa 

bú vừa ngủ...) để có thông tin phản hồi. 

   

G - Gặp lại    

27 

Khuyến khích bà mẹ và gia đình thông tin cho CBYT bất cứ khi 

nào thấy cần trao đổi hay cảm thấy bất thường trong việc nuôi 

con bằng sữa mẹ.  

   

28 
Nói với bà mẹ rằng CBYT sẵn sàng gặp gỡ họ và giúp họ để 

làm tốt việc nuôi con bằng sữa mẹ. 

   

29 Chào tạm biệt và ra về.    
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 6 

1. Kể 8 lợi ích của việc nuôi con bằng sũa mẹ: 

A. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất, phù hợp nhất đối với trẻ mới sinh.  

B. phù hợp với bộ máy tiêu hoá còn non nớt của trẻ. 

C........................................................................................................... 

D. Trẻ bú sữa mẹ sẽ chóng lớn, phát triển đầy đủ về thể lực cũng như trí tuệ. 

E........................................................................................................... 

F. Có thể ngăn cản có thai trở lại sớm.  

G........................................................................................................... 

H. Giúp tăng cường tình cảm và gắn bó mẹ con 

2. Hãy kể 3 điểm chính trong tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ: 

A ....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

C .....................................................................................................................  

3. Kể 4 điểm then chốt bảo đảm trẻ ngậm bắt vú đúng: 

A .....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

C .....................................................................................................................  

D Môi dưới của miệng trẻ hướng ra ngoài. 

4. Kể 4 điểm cách bế con để cho trẻ bú dù bú nằm hay cho trẻ bú ngồi: 

A .....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

C............................................................................................................ 

D. Bà mẹ đỡ cả mông trẻ. 

5. Kể 3 trường hợp không nên nuôi con bằng sữa mẹ: 

A .....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

C .....................................................................................................................  

6. Kể 4 đặc điểm cho con bú hoàn toàn đến 6 tháng sau đẻ: 

A .....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

C .....................................................................................................................  

D. Không cho ăn thêm bất cứ thức ăn nào kể cả nước hoa quả, nước cháo, 

nước cơm. 
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Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các câu từ 7 

- 12 

TT Nội dung A B 

Thông tin tư vấn cho sản phụ nuôi con bằng sữa mẹ:   

7 Sữa non đã có từ những tháng cuối của thai nghén. Trẻ cần 

bú sữa non đó, không được vắt bỏ đi. 

  

8 Cho con bú sớm, sữa sẽ về sớm, vú tiết sữa nhiều hơn, ít bị 

sưng đau và nhiễm khuẩn ở vú. 

  

9 Cách cho trẻ bú: Cho núm vú chạm vào miệng trẻ. Chờ khi 

trẻ mở miệng to mới đưa vú vào miệng trẻ 

  

10 Khi bú, trẻ có thể thiu thiu ngủ. Không cần đánh thức cháu 

dậy mà vẫn cho trẻ tiếp tục bú. 

  

11 Khi bú no trẻ sẽ tự nhả bầu vú, không cằn nhằn, quấy khóc. 

Nếu bầu vú chưa hết sữa thì bà mẹ nên giữ lại không vắt ra 

để dành cho trẻ bú lần sau. 

  

12 Nên cho con bú đến 24 tháng mới cai sữa. Khi trẻ được tròn 

6 tháng tuổi (180 ngày) mới bắt đầu cho ăn bột. 

  

 

Khoanh tròn chữ cái đầu câu câu trả lời tốt nhất các câu từ 13 - 15. 

Câu 13. Diểm quan trọng nhất khi tư vấn hướng dẫn cách gữi gìn nguồn sữa mẹ: 

A. Bà mẹ cần ăn no, nhiều bữa, đủ các chất dinh dưỡng; uống nhiều nước. 

B. Phải cho con bú càng nhiều càng tốt, và cho bú đúng phương pháp. 

C. Đảm bảo giờ giấc nghỉ ngơi, ngủ 8 tiếng/ngày hoặc hơn. 

D. Cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc, không phải lo lắng buồn phiền 

Câu 14. Điểm then chốt bảo đảm trẻ ngậm bắt vú đúng: 

A. Miệng trẻ mở rộng. 

B. Trẻ ngậm sâu vào quầng thâm của vú. 

C. Cằm trẻ tì vào vú mẹ. 

D. Môi dưới của miệng trẻ hướng ra ngoài. 

Câu 15. Lợi ích quan trọng nhất của việc nuôi con bằng sữa mẹ: 

A. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất, phù hợp nhất đối với trẻ mới sinh vì có thành 

phần dinh dưỡng đầy đủ với tỷ lệ thích hợp. 

B. Không tốn kém về tiền bạc, thời gian và rất vệ sinh.  

C. Nếu cho bú đúng thì có thể đủ sữa nuôi con. 

D. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ có thể ngăn cản có thai trở lại sớm  

 

Bài tập tình huống: 

 Chị Hoàng Thị Hải 22 tuổi, chị sinh con lần thứ nhất, hiện tại sau đẻ ngày thứ 3, 

hai bầu vú của chị cương sữa, chị cho cháu bé bú nhưng cháu không bắt vú được và 

cứ khóc, chị Hải đề nghị bạn tư vấn giúp chị làm thế nào cho cháu bú được, cách để 

duy trì nguồn sữa và cách để nuôi con bằng sữa mẹ. 
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CHỦ ĐỀ II 

THEO DÕI, CHĂM SÓC BÀ MẸ, TRẺ SƠ SINH 

BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG 
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BÀI 5. PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ BỆNH/CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ/CÁC 

ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI CHO BÀ MẸ TRONG THỜI KỲ THAI NGHÉN 

 

Mục tiêu bài học. 

Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

1. Trình bày được 5 nhóm yếu tố nguy cơ trong thời kỳ thai nghén. 

2. Phát hiện được các yếu tố nguy cơ/ điều kiện bất lợi cho bà mẹ trong thời kỳ thai 

nghén trên lâm sàng. 

3. Xử trí kịp thời, hiệu quả cho bà mẹ có yếu tố nguy cơ trong thời kỳ thai nghén, 

phù hợp với tuyến y tế. 

 

1. Phân loại các yếu tố nguy cơ 

Có thể phân chia các yếu tố nguy cơ thành 5 nhóm chính sau đây: 

1.1. Nhóm nguy cơ có liên quan tới cơ địa của thai phụ: 

- Tuổi của thai phụ: Dưới 16 tuổi hoặc trên 35 tuổi. 

- Thể trạng của thai phụ: 

+ Quá béo hoặc quá gầy: cân nặng trên 70 kg hoặc dưới 40 kg. 

+ Chiều cao từ 1,45 m trở xuống.  

+ Bất thường về khung chậu: lệch, vẹo, biến dạng 

- Những bất thường về giải phẫu của đường sinh dục như tử cung đôi, tử cung hai 

sừng, vách ngăn tử cung….dễ gây đẻ non. 

1.2. Nhóm nguy cơ liên quan tới bệnh tật của mẹ có từ trước 

- Cao huyết áp: nguy cơ tai biến cho mẹ và thai (tiền sản giật nặng, sản giật; rau 

bong non; xuất huyết não…), có thể dẫn đến tử vong. 

- Bệnh thận: nguy cơ cao huyết áp mạn dẫn tới tiền sản giật, sản giật, suy thận… 

- Bệnh đái đường: làm cho bệnh nặng lên trong khi mang thai, có thể gây ra biến 

chứng như: tăng huyết áp, tiền sản giật và sản giật, sẩy thai và thai lưu, nhiễm 

trùng tiết niệu, đẻ non, đa ối, thai to hoặc thai chậm phát triển trong tử cung, hội 

chứng suy hô hấp cấp ở sơ sinh làm tăng tỷ lệ tử vong chu sinh, dị tật bẩm sinh, 

hạ đường huyết sơ sinh, hạ canxi máu sơ sinh… 

- Bệnh tim: Đặc biệt là bệnh tim có biến chứng gây tử vong cao. 

- Bệnh nội tiết: Basedow, đái tháo đường dễ gây biến chứng cho mẹ và cho thai 

nhi. 

- Rối loạn hệ miễn dịch, bệnh tạo keo. 

- Bệnh ác tính của mẹ: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng… 

- Bệnh thiếu máu: suy tuỷ, hồng cầu lưỡi liềm. 

- Bệnh nhiễm khuẩn cấp hoặc mạn tính: lao phổi, thương hàn… 

- Bệnh lây truyền qua đường tình dục: Chlamydia trachomatis, herpes sinh dục, 

HPV, lậu, giang mai, HIV. 

- Bệnh do virus: viêm gan virus, rubella. 
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- Bệnh do ký sinh trùng: sốt rét cơn, Trichomonas âm đạo. 

- Bệnh não: viêm não, động kinh, tâm thần... 

- Nhiễm khuẩn tiết niệu - sinh dục: tụ cầu, Coli, Proteus. 

- Bệnh di truyền hoặc các yếu tố nguy cơ có tính chất gia đình như: chảy máu, tiểu 

đường, sinh đôi, đa thai… 

- Tiền sử bệnh ngoại khoa: vỡ xương chậu, bệnh trĩ, tạo hình bàng quang do chấn 

thương… 

1.3.Nhóm bệnh và các yếu tố bất thường phát sinh trong kỳ thai này 

- Nôn nặng trong 3 tháng đầu. Cao huyết áp, tiền sản giật, sản giật. 

- Ra máu âm đạo. Chấn thương. 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu. 

- Nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai... 

- Thai quá ngày sinh. Thai kém phát triển. 

- Các ngôi thai không thuận lợi. 

- Song thai, đa thai. Đa ối, thiểu ối. 

- Ra nước âm đạo do rỉ nước ối hay vỡ ối non. 

- Đường trong nước tiểu. 

- Bệnh thiếu máu. 

- Đã có lần bị sốt xuất huyết, cúm nặng, sốt rét. 

- Xét nghiệm huyết thanh giang mai (+), HbsAg (+), HIV (+) 

1.4. Nhóm có tiền sử sản khoa nặng nề: 

- Sảy thai liên tiếp nhiều lần. 

- Thai chết lưu. 

- Đã đẻ từ 5 lần trở lên. 

- Các lần đẻ quá gần hoặc quá xa nhau. 

- Tiền sử đẻ băng huyết. 

- Tiền sử đẻ non, con dưới 2500g gây nguy cơ cho sơ sinh. 

- Điều trị vô sinh 

- Bất đồng nhóm máu ABO, yếu tố Rh gây nguy cơ cho thai. 

- Tiền sử tiền sản giật, sản giật dễ bị lại ở những lần có thai sau. 

- Tiền sử đẻ lần trước trẻ bị dị tật bẩm sinh. 

- Tiền sử bị đình chỉ thai nghén do bệnh lý.  

- Tiền sử mổ lấy thai; hoặc tiền sử đẻ Forceps, giác hút. 

1.5. Nhóm nguy cơ cao có liên quan tới yếu tố xã hội. 

 Liên quan tới nhóm này, phải kể đến các yếu tố như nghèo đói, trình độ văn hoá 

thấp, ở xa cơ sở y tế, giao thông vận tải không thuận tiện.... Tất cả những yếu tố trên 

đều là những yếu tố nguy cơ cao cho quá trình mang thai và sinh đẻ. 
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2. Phát hiện và xử trí các yếu tố nguy cơ. 

2.1. Khám thai định kỳ phát hiện các yếu tố nguy cơ: 

- Trong suốt thời kỳ có thai tăng dưới 6 kg hoặc dưới 1 kg 1 tháng. 

- Bề cao tử cung không tăng hoặc nhỏ đi trong hai lần khám thai liên tiếp: thai kém 

phát triển, thiểu ối hoặc thai chết lưu 

- Bề cao tử cung quá to so với tuổi thai: có thể do thai to, đa ối, song thai hoặc đa 

thai, khối u và thai nghén. 

- Thai quá ngày sinh 

- Thai đạp ít hơn hay nhiều hơn bình thường, thai không máy, không đạp. 

- Ngôi bất thường: ngôi mông, ngôi ngang... 

- Khám khung chậu sờ được mỏm nhô, hoặc hai gai hông nhô nhiều 

- Ra máu âm đạo bất thường trong nửa đầu hoặc nửa cuối của thai kỳ 

- Ra nước âm đạo do rỉ nước ối hay vỡ ối. 

- Đái rắt, đái buốt, nước tiểu ít, đục 

2.2. Những vấn đề cần đánh giá để duy trì thai nghén: 

- Tình trạng sức khỏe của mẹ tốt, đảm bảo cho một quá trình thai nghén. 

- Không có thai nghén bất thường: chửa ngoài tử cung, chửa trứng 

- Chiều cao tử cung phù hợp tuổi thai 

- Thai máy ở nửa sau của thai kỳ, tim thai nghe đều rõ. 

- Nếu có rau tiền đạo: dựa vào kết quả siêu âm hoặc dấu hiệu ra máu trong thời kỳ 

mang thai. 

- Tiền sản giật: không nặng lên, có thể duy trì nếu đáp ứng với điều trị. 

- Nếu có nhiễm khuẩn: điều trị tích cực cho thai phụ khỏi trước khi chuyển dạ và 

không để lại nguy cơ cho mẹ và con 

- Dự kiến ngày đẻ chính xác, tránh thai già tháng 

2.3. Những yếu tố có thể gây biến chứng trong chuyển dạ và sau đẻ: 

 Cần phải biết những yếu tố sau đây để tiên lượng thai nghén có nguy cơ cao 

trong chuyển dạ và sau đẻ. Chuyển dạ đẻ đủ tháng, non tháng hay già tháng biến 

chứng có thể xảy ra khi: 

- Bệnh của mẹ có tăng lên trong đẻ và sau đẻ: tăng huyết áp, sản giật, hôn mê gan 

hoặc do đái đường, phù phổi cấp, suy tim cấp, viêm nội tâm mạc bán cấp, hen 

phế quản, lao phổi… 

- Đa ối, thiểu ối. 

- Thai to. Ngôi thai bất thường: ngôi trán, ngôi vai… 

- Rối loạn cơn co tử cung: cơn co quá mau, cường tính, không đều... 

- Bất thường về dây rau: ngắn, quấn cổ có thể làm cho ngôi không lọt và suy thai. 

- Ối vỡ non, vỡ sớm dẫn tới suy thai, nhiễm khuẩn ối… 

- Sa dây rau dẫn tới thai chết 

- Cổ tử cung không tiến triển, phù nề. 

- Chuyển dạ kéo dài dẫn tới suy thai, vỡ tử cung 
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TÓM TẮT XỬ TRÍ THAI NGHÉN CÓ NGUY CƠ 

 

Khám lâm 

sàng 

Phát hiện nguy 

cơ 
Xử trí 

Hỏi địa chỉ, 

hoàn cảnh 

kinh tế 

Phát hiện nguy 

cơ liên quan đến 

yếu tố xã hội 

1. Quản lý thai nghén tại y tế cơ sở nếu bà mẹ không có 

yếu tố nguy cơ khác kèm theo. 

- Nếu ở vùng khó khăn, có cô đỡ thôn bản: hướng dẫn 

CĐTB theo dõi, chăm sóc tiếp. 

- Hướng dẫn bà mẹ và gia đình chuẩn bị cho cuộc đẻ: 

chú trọng chuẩn bị phương tiện chuyển bà mẹ đến cơ sở y 

tế để đẻ. 

- Huy động cộng đồng hỗ trợ (nếu cần). 

2. Nếu bà mẹ có yếu tố nguy cơ khác kèm theo: tư vấn để 

chuyển bà mẹ đến khám thai tại bệnh viện hoặc chuyển 

bác sĩ khám và xử trí. 

Hỏi tiền sử 

và khám 

toàn trạng 

Phát hiện nguy 

cơ liên quan đến 

cơ địa của bà mẹ 

- Khám thai định kỳ, quản lý thai nghén tại cơ sở. 

- Tư vấn cho bà mẹ về nơi đẻ: tại bệnh viện. 

- Tư vấn, hướng dẫn bà mẹ và gia đình chuẩn bị cho 

cuộc đẻ (xem mục 2 bài 3: Hỗ trợ bà mẹ và gia đình lập 

kế hoạch cho cuộc đẻ):  

 + Đến bệnh viện khi bắt đầu chuyển dạ đẻ hoặc trước 

ngày dự tính sinh.  

 + Chuẩn bị các điều kiện phương tiện vận chuyển bà mẹ 

đến bệnh viện. 

 + Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc chăm sóc bà 

mẹ và trẻ sơ sinh.  

- Phát hiện nguy 

cơ liên quan đến 

bệnh tật của bà 

mẹ. 

- Phát hiện bệnh 

tật kèm theo 

trong thời kỳ 

thai nghén. 

- Xác định hiện tại bà mẹ có bệnh kèm theo thai nghén 

hay không? 

- Nếu bà mẹ có bệnh lý kèm theo: 

 + Chuyển bệnh viện khám chuyên khoa.  

 + Tiếp tục theo dõi, chăm sóc, điều trị bà mẹ sau khám 

theo chỉ định của chuyên khoa. 

 + Xem xét sự tác động của tình trạng bệnh lý đến thai 

nhi và quá trình mang thai để tư vấn chăm sóc thai nghén 

phù hợp cho bà mẹ và gia đình. 

Hỏi tiền sử 

thai nghén, 

sinh đẻ kết 

hợp khám 

sản khoa 

Phát hiện các 

yếu tố nguy cơ 

thuộc nhóm có 

tiền sử sản khoa 

nặng nề 

- Quản lý thai nghén, khám thai nhiều lần hơn. 

- Tư vấn cho bà mẹ khám thai tại bệnh viện và điều trị 

dự phòng (nếu cần). 

- Tiếp tục theo dõi, chăm sóc, điều trị (nếu có) cho bà 

mẹ theo chỉ định của bác sĩ/ bệnh viện. 

Phát hiện các 

yếu tố bất 

thường thuộc về 

sản khoa trong 

thời kỳ thai 

nghén 

- Khi phát hiện thấy yếu tố bất thường, cần chuyển bà 

mẹ tới khám và điều trị tại bệnh viện ngay. 

- Tư vấn cho bà mẹ và gia đình sự cần thiết phải theo 

dõi, điều trị cho bà mẹ tại bệnh viện.  

- Thực hiện theo dõi, chăm sóc, điều trị theo chỉ định 

của bác sĩ/ bệnh viện. 

- Tư vấn để bà mẹ và gia đình phối hợp với nhân viên y 

tế trong quá trình chăm sóc và điều trị cho bà mẹ tại bệnh 

viện và tại nhà theo chỉ định của bác sĩ. 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 7 

1. Kể 5 nhóm chính các yếu tố nguy cơ: 

 A. Nhóm nguy cơ có liên quan tới cơ địa của thai phụ.  

 B……………………………………………………………………… 

 C……………………………………………………………………… 

 D……………………………………………………………………… 

 E. Nhóm nguy cơ cao có liên quan tới yếu tố xã hội. 

2. Hãy kể 3 cách phát hiện và xử trí các yếu tố nguy cơ: 

 A……………………………………………………………………… 

 B……………………………………………………………………… 

 C……………………………………………………………………… 

3. Kể 3 yếu tố nguy cơ liên quan đến cơ địa: 

 A……………………………………………………………………… 

 B……………………………………………………………………… 

 C……………………………………………………………………… 

4. Kể 3 nhóm yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tật của mẹ có từ trước: 

 A……………………………………………………………………… 

 B……………………………………………………………………… 

 C………………………………………………………………………  

5. Kể 5 nhóm có tiền sử sản khoa nặng nề: 

 A……………………………………………………………………… 

 B……………………………………………………………………… 

 C……………………………………………………………………… 

 D. Điều trị vô sinh, đẻ con dị tật, bật đồng nhóm máu ABO, yếu tố RH 

 E. Tiền sử mổ lấy thai hoặc đẻ khó do Forceps, giác hút 

6. Kể 12 nhóm bệnh và các yếu tố bất thường phát sinh trong kỳ thai này: 

 A……………………………………………………………………… 

 B. Ra máu âm đạo. Chấn thương. 

 C. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu. 

 D……………………………………………………………………… 

 E……………………………………………………………………… 

 F. Các ngôi thai không thuận lợi. 

 G. Song thai, đa thai. Đa ối, thiểu ối. 

 H............................................................................................................. 

 I. Đường trong nước tiểu. 

 K. Bệnh thiếu máu. 

 L. Đã có lần bị sốt xuất huyết, cúm nặng, sốt rét. 

 M. Xét nghiệm huyết thanh giang mai (+), HbsAg (+), HIV (+) 
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7. Kể 9 yếu tố nguy cơ có thể gây biến chứng trong khi chuyển dạ và sau đẻ: 

A. Bệnh của mẹ có tăng lên trong đẻ và sau đẻ: tăng huyết áp, sản giật, hôn mê gan 

hoặc do đái đường, phù phổi cấp, suy tim cấp, viêm nội tâm mạc bán cấp, hen 

phế quản, lao phổi… 

B. Đa ối, thiểu ối. 

C. ................................................................................................................ 

D. Rối loạn cơn co tử cung: cơn co quá mau, cường tính, không đều... 

E. Bất thường về dây rau: ngắn, quấn cổ có thể làm cho ngôi không lọt và suy thai. 

F. ................................................................................................................ 

G. Sa dây rau dẫn tới thai chết 

H. .................................................................................................................. 

I. ..................................................................................................................... 

8. Nghiên cứu 10 tình huống sau và cho biết: 

A. Trường hợp nào là thai nghén có nguy cơ cao 

B. Nêu rõ yếu tố nguy cơ cao của từng trường hợp 

 
TT Tên Tuổi Lần 

cóthai/l

ầnđẻ 

Tuổi 

thai 

(tuần) 

Cao 

TC  

(cm) 

Huyết áp 

(mmHg) 

Protein 

 niệu 

Triệu 

chứng bất 

thường 

Tiền sử 

thai nghén 

Kết 

luận 

 1 Bà A  36   1/0    39   35 120/80 (-) (-) (-)  

 2 Bà B  23   2/1    28   24 110/70 (-) (-) (-)  

 3 Bà C  16   1/0    35   29 100/60 (+)   Phù, xanh (-)  

 4 Bà D  25   3/2    40   26 160/100 (+++)     Phù Con thứ nhất 

3 tuổi 

Con thứ hai 

12 tháng 

 

 5 Bà E  30   2/1   36   30 130/90 (-) Ra máu tự 

nhiên, tự 

cầm cách 1 

tuần 

Đẻ lần 1 bị 

nhiễm 

khuẩn tử 

cung 

 

 6 Bà F  28   2/1   20   16 120/100 (-) Tim có 

tiếng thổi 

bất thường 

Lần 1 đẻ 

non 7,5 

tháng, con 

chết 

 

 7  Bà G  32   3/2   10   13 150/100 ( ++) Nôn nặng, 

xanh 

xao, ra máu 

den 

Lần 1 đẻ 

con chết 

ngạt 

 

 8 Bà H  40   7/6   30   20  140/90 (-) Thai nằm 

ngang 

Đẻ lầ 5 lần 

6 bị băng 

huyết 

 

 9 Bà I  27  5/0   25   21 120/80 (-) Ngôi ngược Bốn lần sẩy 

liên tiếp 

 

 10 Bà K  20  1/0   39   31 130/90 (-) Mẹ cao 1,40 

m 

Ngôi ngược 

(-)  
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BÀI 6. PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ SẢN GIẬT 

 

Mục tiêu bài học: 

Sau khi học xong bài này, học viên thực hiện được:  

 

1. Phát hiện được các tình trạng: tăng huyết áp do thai nghén, tiền sản giật, sản giật 

trước đẻ, trong đẻ và sau đẻ bằng các dấu hiệu trên lâm sàng. 

2. Xử trí khẩn trương, kịp thời, đúng phác đồ tình trạng tăng huyết áp do thai, tiền 

sản giật và sản giật theo đúng quy định tại tuyến y tế. 

 

1. Triệu chứng và chẩn đoán. 

 

Triệu chứng Chẩn đoán 

Huyết áp tâm trương 90 mmHg hoặc cao hơn, trước 

20 tuần tuổi thai. 

Tăng huyết áp mạn tính trước 

khi có thai. 

Huyết áp tâm trương 90 - 110 mmHg đo 2 lần cách 

nhau 4 giờ, sau 20 tuần tuổi thai. 

Không có protein niệu. 

Thai nghén gây tăng huyết áp. 

Huyết áp tâm trương 90 - 110 mmHg, đo 2 lần cách 

nhau 4 giờ, sau 20 tuần tuổi thai. 

Protein niệu có thể tới ++. 

Ngoài ra có thể có các dấu hiệu sau: 

 + Tăng phản xạ. 

 + Đau đầu tăng, chóng mặt. 

 + Nhìn mờ, hoa mắt. 

 + Thiểu niệu (dưới 400 ml/24 giờ). 

 + Đau vùng thượng vị. 

Chú ý theo dõi sản phụ sau đẻ để phát hiện tiền 

sản giật và sản giật sau đẻ  

Tiền sản giật. 

 

Có một số dấu hiệu tiền sản giật nặng. 

Có cơn giật với 4 giai đoạn điển hình: xâm nhiễm, 

giật cứng, giật giãn cách và hôn mê. 

 

Sản giật. 
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2. Xử trí 

Chẩn đoán Xử trí 

Tuyến xã Tuyến huyện 

Thai nghén 

gây tăng 

huyết áp. 

- Tư vấn cho thai 

phụ và gia đình về 

chế độ ăn uống, 

sinh hoạt, nghỉ 

ngơi. 

- Theo dõi huyết 

áp, protein niệu, 

tình trạng thai hàng 

tuần. Nếu không 

giảm, chuyển tuyến 

trên và giải thích 

cho người nhà biết 

nguy cơ tiền sản 

giật, sản giật có thể 

xảy ra.  

- Nếu sau 1 tuần 

huyết áp không 

giảm: chuyển tuyến 

trên. 

- Tư vấn cho thai phụ và gia đình về chế độ 

ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi. 

- Nếu huyết áp giảm tới mức bình thường 

thì cho nằm nghỉ ngơi tại giường, cho phép về 

nhà và hẹn khám lại. 

- Nếu huyết áp ổn định theo dõi tiếp cho 

đến khi chuyển dạ. 

- Nếu huyết áp tăng cao, điều trị như tiền 

sản giật. 

 

Tiền sản giật - Trường hợp tiền 

sản giật nặng: trước 

khi chuyển tiêm 

tiêm bắp chậm 

magie sulfat 15% 

4g, thông tiểu. 

- Chuyển tuyến 

trên. 

- Để người bệnh nằm nghiêng trái, ủ ấm. 

- Cho thuốc chống co giật: magnesi sulfat 

15 % liều khởi đầu 2 - 4g tiêm tĩnh mạch thật 

chậm với tốc độ 1 gam/phút hoặc pha loãng 

trong dung dịch glucose truyền tĩnh mạch. 

Sau đó cứ 1 giờ tiêm bắp sâu 1 g/lần. Phải 

theo dõi phản xạ gân xương hàng ngày, đề 

phòng dùng quá liều magnesi sulfat (phản xạ 

gân xương giảm).  

- Cho hydralazin 5 mg tiêm tĩnh mạch chậm 

cho đến khi huyết áp giảm xuống còn 100 

mmHg, có thể tiêm bắp nhắc lại nếu cần thiết. 

Nếu không có hydralazin thì dùng nifedipin 

10 mg ngậm dưới lưỡi. 

- Trong trường hợp đã điều trị nội khoa 

nhưng không kết quả: cần chấm dứt thai kỳ 

để bảo đảm sức khỏe cho mẹ và cứu thai nhi 

nếu có thể. 

- Trong trường hợp không đủ điều kiện/đã 

điều trị tích cực trong 24 giờ mà tình trạng 

không thuyên giảm hoặc nặng lên: chuyển 

tuyến tỉnh (kể cả sau đẻ).  
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Chẩn đoán Xử trí 

Tuyến xã Tuyến huyện 

Sản giật - Sơ cứu: ngáng 

miệng, cho bà mẹ 

nằm nghiêng trái, 

hút đờm dãi… 

- Chuyển tuyến 

trên. 

- Trước khi 

chuyển tiêm 

diazepam 10 mg x 1 

ống để kiểm soát 

cơn giật, sau đó 

tiêm bắp magie 

sulfat 15% 4g. 

Phòng cắn lưỡi, hít 

phải đờm dãi. Ủ ấm, 

hút đờm dãi, thở 

oxygen (nếu có). 
 

- Sơ cứu: ngáng miệng, cho bà mẹ nằm 

nghiêng trái, giữ để bà mẹ không bị ngã, hút 

đờm dãi… 

- Cho thuốc chống co giật duy trì 24 giờ 

hoặc sau cơn giật cuối cùng. 

- Tiếp tục cho thuốc hạ huyết áp đến khi 

huyết áp tâm trương giảm. 

- Theo dõi lượng nước tiểu. 

- Nếu chuyển dạ: đẻ forceps hoặc mổ lấy 

thai. 

- Nếu chưa chuyển dạ, tình trạng bà mẹ ổn 

định: tuổi thai 28 - 34 tuần, điều trị corticoid 

(hoặc cho betamethason 12 mg, tiêm bắp 2 

liều cách nhau 24 giờ hoặc cho dexamethason 

6 mg/lần, tiêm bắp 4 lần, cách nhau 12 giờ), 

tiếp tục theo dõi trong 24 giờ rồi đình chỉ thai 

nghén. Nếu thai nhi không có khả năng sống 

thì đình chỉ thai nghén càng sớm càng tốt 

ngay khi tình trạng sản phụ cho phép. Tuổi 

thai trên 34 tuần đình chỉ thai nghén càng 

sớm càng tốt. 

- Nếu chưa chuyển dạ, tình trạng bà mẹ 

không ổn định: phẫu thuật lấy thai sau khi cắt 

cơn giật.  
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 7 

1. Kể 3 triệu chứng tiền sản giật: 

A..........................................................................................................  

B.......................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

2. Hãy kể 2 triệu chứng của thai nghén gây tăng huyết áp: 

A .....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

3. Kể 3 việc cần làm khi xử trí cho trường hợp thai nghén gây tăng huyết áp tại 

tuyến xã: 

 A……………………………………………………………………… 

 B……………………………………………………………………… 

 C……………………………………………………………………… 

4. Kể 3 việc cần làm khi xử trí cho trường hợp thai nghén gây tăng huyết áp tại 

tuyến huyện: 

 A……………………………………………………………………… 

 B……………………………………………………………………… 

 C………………………………………………………………………  

D. Nếu huyết áp tăng cao, điều trị như tiền sản giật. 

5. Kể 2 việc cần làm khi xử trí tiền sản giật ở tuyến xã: 

 A……………………………………………………………………… 

 B……………………………………………………………………… 

6. Kể 5 việc cần làm khi xử trí tiền sản giật ở tuyến huyện: 

 A……………………………………………………………………… 

 B............................................................................................................. 

 C............................................................................................................. 

D. Trong trường hợp đã điều trị nội khoa nhưng không kết quả: cần chấm dứt 

thai kỳ để bảo đảm sức khỏe cho mẹ và cứu thai nhi nếu có thể. 

 E. Trong trường hợp không đủ điều kiện/đã điều trị tích cực trong 24 giờ mà tình 

trạng không thuyên giảm hoặc nặng lên: chuyển tuyến tỉnh (kể cả sau đẻ). 

7. Kể 3 việc cần làm khi xử trí sản giật ở tuyến xã: 

 A.............................................................................................................. 

 B.............................................................................................................. 

 C.............................................................................................................. 
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Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các câu 

từ 8 - 13 

 

TT Nội dung A B 

Sử trí sản giật ở tuyến huyện:   

8 Sơ cứu: ngáng miệng, cho bà mẹ nằm nghiêng trái, giữ để bà 

mẹ không bị ngã, hút đờm dãi… 

  

9 Cho thuốc chống co giật duy trì 24 giờ hoặc sau cơn giật cuối 

cùng. 

  

10 Tiếp tục cho thuốc hạ huyết áp đến khi huyết áp tâm trương 

giảm. Theo dõi lượng nước tiểu. 

  

11 Nếu chuyển dạ: theo dõi để đẻ thường.   

12 Nếu chưa chuyển dạ, tình trạng bà mẹ ổn định: tuổi thai 28 - 

34 tuần, điều trị corticoid (hoặc cho betamethason 12 mg, 

tiêm bắp 2 liều cách nhau 24 giờ hoặc cho dexamethason 6 

mg/lần, tiêm bắp 4 lần, cách nhau 12 giờ). 

  

13 Nếu chưa chuyển dạ, tình trạng bà mẹ không ổn định: phẫu 

thuật lấy thai sau khi cắt cơn giật. 

  

 

Bài tập tình huống 1: 

Chị Lê Thị H. 34 tuổi, thai 36 tuần tự nhiên co giật toàn thân. Qua hỏi và thăm 

khám thấy:  

- Bà mẹ chưa khám thai lần nào; Thỉnh thoảng hay đau đầu từng cơn, nhưng không 

dùng thuốc gì;  

- Tinh thần lơ mơ;  

- Mạch 75 lần/ phút, huyết áp 165/110 cm;  

- Phù nặng 2 chân; 

- Thỉnh thoảng giật từng cơn; 

- Khó thở, thở rít; 

- Chiều cao tử cung 30 cm, vòng bụng 85 cm; 

- Cơn co tử cung 5 phút có 1 cơn co, kéo dài khoảng 30 giây; 

- Sờ thấy đầu ở vùng hạ vị;  

- Nghe tim thai dưới rốn, nhịp 125 lần/ phút. 

1. Kể tên 2 tình trạng nguy hiểm của bà mẹ khi chuyển dạ. 

A. .................................................................................................... 

B. .................................................................................................... 

2. Trình bày các công việc cán bộ y tế cần làm ngay đối với bà mẹ, theo tuyến y tế 

nơi mình đang làm việc. 
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Bài tập tình huống 2: 

 Chị Hoàng Thị N. 29 tuổi, có thai lần đầu, tuổi thai 34 tuần. Chị được đưa đến 

bệnh viện trong tình trạng cấp cứu với bệnh sử có cơn co giật tại nhà. Chồng chị kể 

rằng, trong 2 ngày này, chị N đau đầu nhiều, đau vùng trán, đau ngày càng tăng. Gia 

đình đã cho uống thuốc Panadol nhưng không khỏi.  

 Khám thấy:  

- Phù nửa người dưới 

- Thỉnh thoảng co giật từng cơn 

- Huyết áp: 180/116 mmHg; mạch 95 lần/phút. 

- Chiều cao tử cung: 31 cm. Vòng bụng 93 cm 

- Tim thai 150 lần/ phút  

1. Chẩn đoán tình trạng chị N. là gì? Vì sao? 

2. Các bước tiếp theo trong xử trí? 

3. Các biến chứng nào có thể sảy ra với chị N? Làm gì để đề phòng biến chứng?  

 

 

 



53 

BÀI 7. XÁC ĐỊNH BẮT ĐẦU CHUYỂN DẠ 

 

Mục tiêu bài học. 

 Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

1. Tư vấn cho bà mẹ và gia đình các dấu hiệu khởi đầu của chuyển dạ và đến cơ sở 

y tế kịp thời. 

2. Hỏi và thăm khám đầy đủ các dấu hiệu lâm sàng cho bà mẹ để xác định được 

chuyển dạ thực sự. 

 

Chuyển dạ là một loạt hiện tượng diễn ra ở người có thai trong giai đoạn cuối làm 

cho thai và bánh rau được đưa ra khỏi buồng tử cung qua đường âm đạo. Chẩn đoán 

chuyển dạ không chính xác có thể dẫn đến sự lo lắng hoặc can thiệp không cần thiết. 

1. Dấu hiệu chuyển dạ trên lâm sàng 

Dấu hiệu Chuyển dạ thật Chuyển dạ giả 

Đau bụng - Đau bụng từng cơn, độ 

mạnh tăng dần, khoảng 

cách giữa các cơn co 

ngắn dấn 

- Có thể đau bụng nhưng không thành 

cơn rõ ràng 

Dịch âm đạo - Ra nhầy hồng - Có thể ra dịch trong 

Cơn co tử 

cung 

- Tiến triển tăng dần theo 

quá trình chuyển dạ: đều 

đặn, mỗi lúc một mạnh 

lên, dài ra và mau hơn.  

- Cơn co gây đau. 

Cơn co tử cung thất thường, không đều, 

không tăng lên rõ rệt về tần số và cường độ. 

- Cơn co không gây đau. 

Xóa mở cổ tử 

cung 

- Cổ tử cung biến đổi, mở 

rộng dần theo quá trình 

chuyển dạ. 

- Cổ tử cung hầu như không tiến triển sau 

một thời gian theo dõi. 

Đầu ối - Đã thành lập - Chưa thành lập 

Xử trí - Theo dõi chuyển dạ tại 

cơ sở y tế 

- Cho về nhà nếu thai nghén bình thường. 

- Nằm theo dõi hoặc chuyển tuyến trên 

nếu thai nghén có nguy cơ cao. 

- Nếu ối vỡ mà chưa chuyển dạ tuyến xã 

chuyển tuyến trên, tuyến huyện và 

tuyến tỉnh cho đẻ chỉ huy, cho kháng 

sinh chống nhiễm khuẩn khi ối đã vỡ 

trên 6 giờ. 

- Nếu sản phụ ở xa, tiền sử đẻ khó, cán 

bộ chuyên khoa chưa xác định chuyển 

dạ thật: Cho nằm lưu theo dõi thêm, đề 

phòng khi chuyển dạ có nguy cơ cho 

mẹ và thai. 

Chú ý: 

- Có thể xác định thêm chuyển dạ bằng monitor sản khoa. 

- Hạn chế khám âm đạo trong quá trình chuyển dạ. 
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2. Khám lâm sàng xác định và theo dõi chuyển dạ theo bảng kiểm 

 

Bảng kiểm 

KHÁM SẢN PHỤ CHUYỂN DẠ 

TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

1 Chào hỏi bà mẹ và gia đình. Hướng dẫn ngồi hay nằm trên 

giường (nếu đau và mệt nhiều). 
   

2 Thăm hỏi và nói tóm tắt công việc sẽ làm đối với bà mẹ để họ 

hợp tác với CBYT khi khám. 
   

3 Xem lại phiếu khám thai. Xác định lại với bà mẹ những thông 

tin đã ghi trong đó - Điều nào chưa rõ thì hỏi thêm. 
   

Bước I: Hỏi    

4 Hỏi bà mẹ bắt đầu đau bụng hoặc ra nhầy hồng ở cửa mình từ 

bao giờ? 
   

5 Hỏi bà mẹ có thấy ra nước hay ra máu ở cửa mình không? Nếu 

bà mẹ trả lời là có thì cần giải thích và chuyển bà mẹ đến bệnh 

viện hoặc thông báo bác sĩ khám. 

   

6 Hỏi bà mẹ xem có bị nhức đầu, hoa mắt, ù tai, chóng mặt 

không? Nếu bà mẹ trả lời là có thì cần giải thích và chuyển 

tuyến/ thông báo bác sĩ. 

   

7 Hỏi xem bà mẹ có dùng thuốc gì trước khi chuyển dạ không? 

Nếu bà mẹ có dùng thuốc điều trị bệnh, cần thông báo bác sĩ. 
   

8 Bữa ăn gần nhất vào lúc nào?    

9 Đại tiện gần nhất vào lúc nào?    

Bước II: Thăm khám ngoài    

10 Đề nghị sản phụ đi tiểu trước khi khám, đồng thời lấy nước 

tiểu để thử protein niệu. 

   

11 Quan sát toàn trạng: tươi tỉnh/ mệt mỏi, béo/ gầy, xanh xao, 

khó thở? 

   

12 Cân cho sản phụ.    

13 Lấy nhiệt độ, đếm mạch, đo huyết áp và khám toàn thân (tim, 

phổi, da, niêm mạc…). 

   

14 Đo khung xương ngoài - đo chiều cao tử cung - vòng bụng, 

quan sát hình dáng tử cung và phát hiện bất thường (hình tim, 

có sẹo mổ....). 

  

 

 

15 Đo cơn co tử cung.    

16 Nắn bụng chẩn đoán ngôi thế và vị trí của ngôi trong khung chậu 

(cao lỏng, chúc, chặt, lọt). 

   

17 Nghe tim thai.    

18 Ghi kết quả khám vào hồ sơ hoặc trên biểu đồ chuyển dạ.    
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TT Nội dung Có Không 
Ghi 

chú 

Bước III: Thăm khám trong    

19 Chuẩn bị: nước rửa, thuốc sát khuẩn, bông rửa, kìm cặp bông, 

găng vô khuẩn. 

   

20 Giải thích cho sản phụ sự cần thiết phải khám trong.     

21 Hướng dẫn cho sản phụ lên bàn, bộc lộ phần dưới cơ thể, 

mông sát mép bàn để CBYT (nếu cần bôi thuốc sát khuẩn). 

  

 

 

22 CBYT rửa tay, đi găng vô khuẩn.    

23 Quan sát tại âm hộ: dịch, máu, dãn tĩnh mạch, phù nề, vết sùi, 

vết loét? 

   

24 Một tay dùng các đầu ngón tách các môi âm hộ để tay kia 

luồn hai ngón (trỏ và giữa) vào âm đạo một cách nhẹ nhàng. 

   

Các vấn đề cần đánh giá khi thăm khám trong (mô tả lại cho 

giảng viên/ ghi chép vào hồ sơ) 
   

25 Tình trạng cổ tử cung: độ xoá mở, mềm mỏng hay dày, cứng, 

phù nề, tư thế (ở giữa hay lệch). 

   

26 Tình trạng đầu ối, số giờ vỡ ối. Nếu ối còn: đầu ối dẹt hay 

phồng, màng ối dày hay mỏng, có sa dây rau?... 

   

27 Tình trạng ngôi thai: ngôi, thế, kiểu thế gì? vị trí trong tiểu 

khung: cao, chúc, chặt, lọt, sự chồng khớp? 

   

28 Tình trạng khung chậu: mặt sau khớp mu - mặt trước xương 

cùng - gai hông - mỏm nhô. 

   

29 Khi rút tay ra khỏi âm đạo: quan sát chất dính trên đầu ngón 

tay (nếu nghi có nhiễm khuẩn thì chú ý đến mùi). 

   

30 Giải thích kết quả thăm khám cho sản phụ biết và có thể dự 

báo giờ đẻ và tiên lượng cuộc đẻ. 

   

31 Đưa sản phụ về giường, cho lời khuyên cần nằm nghỉ hay đi 

lại trong phòng. Hướng dẫn ăn uống, tự theo dõi. 

   

32 Ghi lại kết quả khám vào hồ sơ hay biểu đồ chuyển dạ.    
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 5 

1. Kể 5 dấu hiệu chuyển dạ giả trên lâm sàng: 

A..........................................................................................................  

B.......................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

D. Xóa mở cổ tử cung: Cổ tử cung hầu như không tiến triển sau một thời gian theo dõi. 

E. Đầu ối: Chưa thành lập. 

2. Kể 5 dấu hiệu chuyển dạ thật trên lâm sàng: 

A..........................................................................................................  

B.......................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

D. Xóa mở cổ tử cung: Cổ tử cung biến đổi, mở rộng dần theo quá trình chuyển dạ. 

E. Đầu ối: Đã thành lập. 

3. Hãy kể 6 nội dung trong bước hỏi khi khám lâm sàng xác định và theo dõi 

chuyển dạ: 

A..........................................................................................................  

B.......................................................................................................... 

C. Hỏi bà mẹ xem có bị nhức đầu, hoa mắt, ù tai, chóng mặt không? Nếu bà mẹ trả 

lời là có thì cần giải thích và chuyển tuyến/ thông báo bác sĩ. 

D. Hỏi xem bà mẹ có dùng thuốc gì trước khi chuyển dạ không? Nếu bà mẹ có 

dùng thuốc điều trị bệnh, cần thông báo bác sĩ. 

E. Bữa ăn gần nhất vào lúc nào? 

F.......................................................................................................... 

4. Hãy kể 6 nội dung trong bước thăm khám ngoài khi khám lâm sàng xác định và 

theo dõi chuyển dạ: 

A. Đề nghị sản phụ đi tiểu trước khi khám, đồng thời lấy nước tiểu để thử protein niệu. 

B. Quan sát toàn trạng: tươi tỉnh/ mệt mỏi, béo/ gầy, xanh xao, khó thở? 

C. Cân cho sản phụ. 

D........................................................................................................... 

E............................................................................................................ 

F. Đo cơn co tử cung. 

G.......................................................................................................... 

H. Nghe tim thai. 

I. Ghi kết quả khám vào hồ sơ hoặc trên biểu đồ chuyển dạ. 
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5. Hãy kể 8 nội dung cần đánh giá khi thăm khám trong khi khám lâm sàng xác 

định và theo dõi chuyển dạ: 

A........................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

D. Tình trạng khung chậu: mặt sau khớp mu - mặt trước xương cùng - gai hông - 

mỏm nhô. 

E. Khi rút tay ra khỏi âm đạo: quan sát chất dính trên đầu ngón tay (nếu nghi có 

nhiễm khuẩn thì chú ý đến mùi). 

G. Giải thích kết quả thăm khám cho sản phụ biết và có thể dự báo giờ đẻ và tiên 

lượng cuộc đẻ. 

H. Đưa sản phụ về giường, cho lời khuyên cần nằm nghỉ hay đi lại trong phòng. 

Hướng dẫn ăn uống, tự theo dõi. 

I. Ghi lại kết quả khám vào hồ sơ hay biểu đồ chuyển dạ. 

 

Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các 

câu từ 6 - 11 

TT Nội dung A B 

Nội dung bước III: Thăm khám trong khi thực hiện Khám lâm sàng 

xác định và theo dõi chuyển dạ cho sản phụ: 

  

6 
Chuẩn bị: nước rửa, thuốc sát khuẩn, bông rửa, kìm cặp bông, găng 

vô khuẩn. 
  

7 Không cần giải thích cho sản phụ sự cần thiết phải khám trong.   

8 
Hướng dẫn cho sản phụ lên bàn, bộc lộ phần dưới cơ thể, mông sát 

mép bàn để CBYT (nếu cần bôi thuốc sát khuẩn). 
  

9 CBYT rửa tay, đi găng vô khuẩn.   

10 Quan sát tại âm hộ: dịch, máu, dãn tĩnh mạch, phù nề, vết sùi, vết loét?   

11 
Một tay dùng các đầu ngón tách các môi âm hộ để tay kia luồn hai 

ngón (trỏ và giữa) vào âm đạo một cách nhẹ nhàng. 
  

 

Bài tập tình huống 1: 

Sản phụ Lê thị N. 35 tuổi, chuyển dạ con so, thai 40 tuần đau bụng vật vã, 

cơn co 45 giây cách 2 phút, nhịp tim thai 130 lần/phút, cổ tử cung mở 3cm, ối vỡ 

hoàn toàn, đầu cao. 

1. Liệt kê 4 yếu tố nguy cơ của cuộc chuyển dạ của chị N.: 

A. ........................................................................................................ 

B. ........................................................................................................ 

C. ........................................................................................................ 

D. ........................................................................................................ 

2. Trình bày 2 việc cần xử trí ngay đối với cuộc chuyển dạ của chị N.:  

A. ...........................................................................................................................  
B.  ...........................................................................................................................  
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Bài tập tình huống 2: 

Chị Hà Thị M. có thai lần 2, lần 1 đẻ thường, lần này tuổi thai 39 tuần đến 

trạm nói rằng đã chuyển dạ vì thấy sụt bụng và ra chất nhày. NHS khám thấy: 

Chị M. chưa thấy đau bụng. 

Đo cơn co thấy 8 đến 10 phút mới có một cơn. 

Cơn co tử cung nhẹ chỉ từ 15 - 20 giây. 

Cổ tử cung chưa xóa hết, cho lọt ngón tay. 

A. Theo ý bạn thai phụ này đã chuyển dạ thật hay chưa? 

B. Thái độ xử trí đúng nhất của NHS lúc đó như thế nào? 

 

Bài tập tình huống 3: 

Sản phụ Nguyễn Thị H. 25 tuổi, chuyển dạ con so, thai 38 tuần, vào viện lúc 

5 giờ sáng. Lúc vào cơn co 25 giây cách 3 phút 30 giây, cổ tử cung mở 2cm, ối dẹt, 

đầu chúc, nhịp tim thai 140 lần/phút. Lúc 14 giờ cơn co 25 giây cách 4 phút, cổ tử 

cung mở 3cm, ối dẹt, đầu chúc, nhịp tim thai 140 lần/phút. 

Theo bạn cuộc chuyển dạ của chị H. có bình thường không? Vì sao? 
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BÀI 8. XÁC ĐỊNH VÀ XỬ TRÍ CHUYỂN DẠ ĐÌNH TRỆ 

 

Mục tiêu bài học. 

 Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

1. Trình bày được thế nào là chuyển dạ đình trệ. 

2. Kể được các nguyên nhân gây chuyển dạ đình trệ. 

3. Xử trí được chuyển dạ đình trệ phù hợp với tuyến cơ sở y tế. 

 

Chuyển dạ đình trệ là cuộc chuyển dạ vì nguyên nhân nào đó bị ngừng lại, 

không tiến triển được bình thường, người thầy thuốc phải chỉ định can thiệp bằng 

thuốc hoặc các thủ thuật hay mổ lấy thai. Chuyển dạ đình trệ bao gồm cả chuyển dạ 

tắc nghẽn và chuyển dạ kéo dài. Sử dụng đúng biểu đồ chuyển dạ là một cách hữu 

hiệu để nhận biết và xử trí chuyển dạ đình trệ. 

 

1. Nguyên nhân 

1.1. Về phía mẹ 

 Bất tương xứng đầu - chậu, tiền sử mẹ có bệnh gây biến dạng khung chậu (bại liệt, 

lao, chấn thương), khung chậu hẹp, có thể hẹp tương đối hoặc hẹp tuyệt đối gây ra. 

 Rối loạn cơn co tử cung: cơn co thưa yếu, cơn co mau, mạnh, cơn co không đồng 

bộ, trương lực cơ bản của tử cung yếu. Cần phân biệt với chuyển dạ giả. 

 Các khối u tiền đạo làm cản trở sự xuống của ngôi thai: như khối u buồng trứng, 

u xơ tử cung, tử cung đôi, u tiểu khung. 

 Cổ tử cung xơ cứng. 

1.2. Về phía thai 

 Thai to toàn bộ hoặc thai to từng phần (thai to khi > 3500g, thai to từng phần 

như đầu to, não úng thủy, bụng cóc). 

 Các thế và kiểu thế bất thường trong ngôi đầu: ngôi chẩm kiểu thế sau, ngôi mặt 

cằm sau, ngôi thóp trước, ngôi trán. 

 Các ngôi bất thường: ngôi vai, ngôi mông. 

 Đầu không lọt khi cổ tử cung mở hết thường do ngôi bình chỉnh không tốt hoặc 

kiểu thế ngang, sau. 

 Thai dị tật như não úng thủy, bụng cóc.  

1.3. Về phía phần phụ của thai 

 Dây rốn quá ngắn. 

 Màng ối dày làm cổ tử cung mở chậm 

2. Các dấu hiệu của chuyển dạ đình trệ 

 Pha tiềm tàng kéo dài quá 8 giờ, pha tích cực kéo dài quá 7 giờ. 

 Khám thấy độ lọt của ngôi không tiến triển. 

 Xuất hiện tình trạng chồng khớp sọ, có bướu huyết thanh. 
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 Trên biểu đồ chuyển dạ, đường mở cổ tử cung cắt sang bên phải đường báo 

động  

 Cổ tử cung ngừng tiến triển luôn là dấu hiệu của chuyển dạ đình trệ. 

 Suy thai, cơn co tử cung mau (trên 5 cơn co trong 10 phút), có vòng Bandl. 

 Chú ý: không phải trường hợp chuyển dạ đình trệ nào cũng có đủ các dấu hiệu 

trên. 

3. Xử trí 

- Tuyến xã: Nếu có dấu hiệu của chuyển dạ đình trệ thì phải chuyển tuyến trên ngay. 

Trước khi chuyển phải xử trí các bất thường nếu có (suy thai, có nguy cơ dọa vỡ tử 

cung...) 

- Tuyến huyện trở lên: xử trí theo nguyên nhân. 

 Đẻ đường âm đạo (forceps & giác hút) nếu đủ điều kiện. 

 Mổ lấy thai nếu: 

+ Thai có dấu hiệu suy. 

+ Có nguy cơ dọa vỡ tử cung. 

+ Ngôi bất thường như ngôi trán, ngôi vai... 

+ Có dấu hiệu chồng xương sọ (+++), đầu không lọt. Nếu có dấu hiệu chồng 

xương sọ ít (+), đầu không lọt nhưng cơn co tử cung yếu: cho oxytoxin, đo 

cơn co tử cung và theo dõi tiến triển biểu đồ chuyển dạ. 

+ Bất tương xứng giữa thai nhi và khung chậu. 

 Chuyển dạ đình trệ do cơn co tử cung yếu ngắn, thưa hoặc không đều: truyền 

oxytocin, đo cơn co tử cung và theo dõi tiến triển trên biểu đồ chuyển dạ. 

3. Kết luận 

Chuyển dạ đình trệ là cuộc chuyển dạ đòi hỏi người thầy thuốc phải đánh giá 

cẩn thận, quyết định can thiệp nhanh và đúng đắn. Nếu can thiệp quá sớm sẽ làm tỷ 

lệ can thiệp thủ thuật và mổ lấy thai tăng lên; ngược lại nếu muộn quá lại gây nguy 

cơ gây tai biến nghiêm trọng cho mẹ và cho con. 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 5 

1. Kể 4 nguyên nhân về phía mẹ gây chuyển dạ đình trệ: 

A..........................................................................................................  

B. Rối loạn cơn co tử cung: cơn co thưa yếu, cơn co mau, mạnh, cơn co không 

đồng bộ, trương lực cơ bản của tử cung yếu. Cần phân biệt với chuyển dạ giả. 

C........................................................................................................... 

D............................................................................................................ 

2. Kể 5 nguyên nhân về phía thai gây chuyển dạ đình trệ: 

A. Thai to toàn bộ hoặc thai thai to từng phần (thai to khi > 3500g, thai to từng 

phần như đầu to, não úng thủy, bụng cóc). 

B. Các thế và kiểu thế bất thường trong ngôi đầu: ngôi chẩm kiểu thế sau, ngôi 

mặt cằm sau, ngôi thóp trước, ngôi trán. 

C........................................................................................................... 

D........................................................................................................... 

E........................................................................................................... 

3. Kể 2 nguyên nhân về phía phần phụ của thai gây chuyển dạ đình trệ: 

A........................................................................................................... 

B...........................................................................................................  

4. Hãy kể 7 dấu hiệu chuyển dạ đình trệ: 

A............................................................................................................ 

B........................................................................................................... 

C. Xuất hiện tình trạng chồng khớp sọ, có bướu huyết thanh. 

D. Trên biểu đồ chuyển dạ, đường mở cổ tử cung cắt sang bên phải đường báo động  

E............................................................................................................ 

F. Suy thai, cơn co tử cung mau (trên 5 cơn co trong 10 phút), có vòng Bandl. 

G. Chú ý: không phải trường hợp chuyển dạ đình trệ nào cũng có đủ các dấu hiệu 

trên. 

5. Kể 5 chỉ định mổ lấy thai khi có chuyển dạ đình trệ: 

A........................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

D. Có dấu hiệu chồng xương sọ (+++), đầu không lọt. Nếu có dấu hiệu chồng 

xương sọ ít (+), đầu không lọt nhưng cơn co tử cung yếu: cho oxytocin, đo cơn 

co tử cung và theo dõi tiến triển biểu đồ chuyển dạ. 

E. Bất tương xứng giữa thai nhi và khung chậu. 
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Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các câu từ 6 

- 13 

TT Nội dung A B 

6 

Xử trí chuyển dạ đình trệ ở tuyển xã: Nếu có dấu hiệu của chuyển dạ 

đình trệ thì phải chuyển tuyến trên ngay. Trước khi chuyển phải xử trí 

các bất thường nếu có (suy thai, có nguy cơ dọa vỡ tử cung...) 

  

Xử trí chuyển dạ đình trệ ở tuyến huyện trở lên: xử trí theo nguyên nhân 

7 Đẻ đường âm đạo (forceps & giác hút) nếu đủ điều kiện.   

8 Nếu thai có dấu hiệu suy thì hồi sức thai và theo dõi đẻ đường dưới.   

9 Mổ lấy thai nếu: Có nguy cơ dọa vỡ tử cung.   

10 Mổ lấy thai nếu: Ngôi bất thường như ngôi trán, ngôi vai...   

11 Có dấu hiệu chồng xương sọ (+++), đầu không lọt, hoặc có dấu hiệu 

chồng xương sọ ít (+), đầu không lọt nhưng cơn co tử cung yếu: cho 

oxytoxin, đo cơn co tử cung và theo dõi tiến triển biểu đồ chuyển dạ. 

  

12 Mổ lấy thai nếu: Bất tương xứng giữa thai nhi và khung chậu.   

13 Chuyển dạ đình trệ do cơn co tử cung yếu ngắn, thưa hoặc không đều: 

truyền oxytocin, đo cơn co tử cung và theo dõi tiến triển trên biểu đồ 

chuyển dạ. 

  

Bài tập tình huống 1: 

Chị Nguyễn Thị H. 25 tuổi, chuyển dạ đẻ lần 1. Chị H. vào viện hồi 7 giờ ngày 

10/11/2013. Lúc vào khám: cơn co tử cung 25 giây, khoảng cách giữa các cơn co 6 phút, 

cường độ nhẹ, tim thai 140l/phút, cổ tử cung xóa hết mở 2cm, ối phồng, đầu cao. 

Theo dõi chuyển dạ đến hồi 18 giờ cùng ngày, khám thấy: Mạch 85 l/phút, HA 

120/80 mmHg; nhiệt độ 370C, cơn co tử cung 30 giây, khoảng cách giữa các cơn co 

6 phút, cường độ nhẹ, tim thai 140l/phút, cổ tử cung mở 3cm, ối phồng, đầu cao. 

1. Xác định yếu tố bất thường của cuộc chuyển dạ 

2. Nếu ở tuyến xã, bạn xử trí cho chị H. như thế nào? 

Bài tập tình huống 2: 

 Chị Hà Thanh N. 32 tuổi, có thai lần 2, thai 40 tuần, đến với cơ sở y tế vì đã vỡ 

ối từ hôm qua, cách đây 2 giờ thấy đau bụng từng cơn. Tiền sử thai lần 1 mổ lấy 

thai, sau mổ bị nhiễm khuẩn nên sản phụ rất sợ phải mổ lần nữa. Tiền sử gia đình có 

mẹ mắc bệnh đái tháo đường. 

Khám: - Sản phụ cao 157 cm, cân nặng 67 kg 

- Mạch 90 lần/ phút; Huyết áp: 140/80 mmHg 

- Chiều cao tử cung 33 cm, vòng bụng 100 cm 

- Cơn co tử cung 40 giây, khoảng cách 3 phút 

- Tim thai 147 lần/ phút 

- Ối vỡ hoàn toàn, cổ tử cung mở 3 cm 

- Ngôi đầu cao. 

1. Xác định các yếu tố nguy cơ của sản phụ. 

2. Bạn xử trí như thế nào tại tuyến y tế bạn đang làm việc.  
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BÀI 9. PHÁT HIỆN VÀ XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU ĐẺ 

 

Mục tiêu bài học 

Sau khi học xong bài này, học viên thực hiện được: 

 

1. Xác định được mức độ và nguyên nhân chảy máu sau đẻ qua dấu hiệu lâm sàng. 

2. Xử trí khẩn trương, hiệu quả với từng nguyên nhân chảy máu sau đẻ theo tuyến y 

tế đang làm việc.  

3. Thực hiện được và tư vấn cho bà mẹ cách phòng ngừa chảy máu sau đẻ. 

 

Chảy máu âm đạo quá 500 ml sau đẻ được gọi là chảy máu sau đẻ. Chảy máu 

sau đẻ là biến chứng thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong mẹ hàng đầu. 

 

Nguyên 

nhân 
Triệu chứng 

Xử trí 

Tuyến xã Tuyến huyện 

Đờ tử cung 

sau đẻ 

- Chảy máu ngay 

sau khi sổ rau là triệu 

chứng phổ biến nhất. 

- Tử cung giãn to, 

mềm nhão, co hồi 

kém hoặc không co 

hồi, không có khối an 

toàn. 

- Có thể dẫn đến 

choáng nếu không xử 

trí kịp thời. 

- Dùng các biện pháp cơ học 

để cầm máu: xoa bóp tử cung, 

chẹn động mạch chủ bụng, 

chẹn tử cung qua thành bụng, 

ép ngoài tử cung bằng hai tay 

hoặc ép trong và ngoài tử 

cung. 

- Thông tiểu. 

- Kiểm soát tử cung lấy hết 

rau sót và máu cục rồi tiêm 

bắp oxytocin 5 - 10 đv, có thể 

tiêm nhắc lại 2 lần. Nếu tử 

cung không co, tiêm 

ergometrin 0,2 mg x 1 ống vào 

bắp hoặc misoprostol 200 mcg 

x 1 - 4 viên ngậm dưới lưỡi. 

- Truyền dịch chống choáng. 

- Cho kháng sinh toàn thân. 

- Nếu không cầm được máu 

thì tư vấn và nhanh chóng 

chuyển lên tuyến trên hoặc 

mời tuyến trên hỗ trợ. Khi 

chuyển nhất thiết phải có nhân 

viên y tế đi kèm để theo dõi và 

hồi sức đồng thời xoa bóp tử 

cung liên tục. 

- Xử trí như 

tuyến xã. 

- Phải xử trí kịp 

thời để tránh tình 

trạng chảy máu kéo 

dài dẫn tới rối loạn 

đông máu. 

- Nếu xử trí như 

trên nhưng không 

có kết quả thì phải 

phẫu thuật cắt tử 

cung bán phần. 

- Kết hợp vừa 

phẫu thuật vừa hồi 

sức, truyền máu. 

 

 



64 

Nguyên 

nhân 
Triệu chứng 

Xử trí 

Tuyến xã Tuyến huyện 

Chấn 

thương 

đường sinh 

dục 

- Tử cung co hồi tốt 

nhưng máu vẫn 

chảy ra ngoài âm 

hộ, máu đỏ tươi 

chảy rỉ rả hay thành 

dòng liên tục. 

- Khám thấy vết rách 

và máu tụ đường 

sinh dục. 

 

1. Nếu có vết rách: 

- Xử trí theo nguyên tắc tiến 

hành song song cầm máu và 

hồi sức. 

- Khâu lại tầng sinh môn nếu 

rách độ 1, 2. 

- Nếu rách tầng sinh môn độ 

3, rách âm hộ, âm đạo, cổ tử 

cung, vẫn tiếp tục chảy máu, 

hoặc máu tụ phải chuyển 

tuyến trên hoặc mời tuyến 

trên xuống xử trí.  

- Khi chuyển tuyến phải cầm 

máu tạm thời bằng cặp mạch 

nơi chảy máu hoặc chèn chặt 

trong âm đạo. 

- Cho kháng sinh. 

2. Nếu có khối máu tụ: tùy theo 

kích thước và tiến triển của khối 

máu tụ để xử trí thích hợp: 

- Nếu khối máu tụ nhỏ, theo 

dõi không thấy to lên: tiêp 

tục theo dõi, không cần xử 

trí. 

- Nếu khối máu tụ to dần lên: 

chuyển tuyến trên. 

- Cầm máu, hồi sức 

chống choáng. 

- Vết rách: Khâu 

phục hồi các vết 

rách bằng chỉ tự 

tiêu mũi rời (ở cổ 

tử cung, túi cùng, 

âm hộ, âm đạo) 

và khâu nhiều lớp 

ở chỗ rách tầng 

sinh môn. 

- Nếu có khối máu 

tụ: tùy theo kích 

thước và tiến 

triển của khối 

máu tụ để xử trí 

thích hợp: 

+ Nếu khối máu tụ 

nhỏ, theo dõi 

không thấy to lên: 

tiêp tục theo dõi, 

không cần xử trí. 

+ Nếu khối máu tụ 

to dần lên: Phẫu 

thuật để lấy khối 

máu tụ và khâu 

cầm máu.  

Sót rau, sót 

màng 

- Chảy máu thường 

xuất hiện sau khi sổ 

rau. 

- Tử cung có thể co 

hồi kém. 

- Ra máu rỉ rả, lượng 

máu ra có thể ít 

hoặc nhiều, máu đỏ 

tươi lẫn máu cục. 

- Có thể phát hiện 

sớm sót rau bằng 

cách kiểm tra rau 

và màng rau. 

- Nếu phát hiện muộn, 

không kịp thời, mất 

máu nhiều có dấu 

hiệu choáng. 

- Truyền dịch tĩnh mạch ngay. 

- Cho thuốc giảm đau 

(morphin10 mg x một ống 

tiêm bắp) và tiến hành kiểm 

soát tử cung. 

- Tiêm bắp 5 - 10 đv oxytocin 

hoặc/và ergometrin 0,2 mg. 

- Dùng kháng sinh toàn thân. 

- Theo dõi mạch, huyết áp, 

chảy máu và co hồi tử cung. 

- Nếu có choáng phải hồi sức, 

tư vấn rồi chuyển lên tuyến 

trên hoặc mời tuyến trên hỗ 

trợ. Khi chuyển tuyến phải 

có nhân viên y tế đi kèm. 

- Xử trí như tuyến 

xã. 

- Hồi sức truyền 

máu nếu thiếu 

máu cấp. 

- Tiếp tục theo dõi 

mạch, huyết áp, 

chảy máu và co 

hồi tử cung. 

- Nếu tiếp nhận 

sản phụ từ tuyến 

xã: nếu còn ra 

máu cho thêm 

thuốc oxytocin 

tiêm bắp hoặc 

truyền tĩnh mạch. 

Kiểm soát tử 

cung lại nếu cần. 
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Nguyên 

nhân 
Triệu chứng 

Xử trí 

Tuyến xã Tuyến huyện 

Rau không 

bong 

Làm nghiệm pháp 

bong rau thấy rau 

không bong trong 

vòng 30 phút sau khi 

sổ thai hoặc dùng 

biện pháp xử trí tích 

cực giai đoạn 3 của 

chuyển dạ không kết 

quả. 

 

- Nếu chảy máu: tiến hành bóc 

rau và kiểm soát tử cung, 

tiêm bắp oxytocin 10 đv, xoa 

bóp tử cung, hồi sức chống 

choáng, cho kháng sinh. Nếu 

không bóc được hoặc bóc 

được nhưng vẫn chảy máu 

thì phải chuyển tuyến trên 

ngay hoặc mời tuyến trên hỗ 

trợ.  

- Nếu rau không bong và 

không bóc rau được, chuyển 

lên tuyến trên ngay. 

- Bóc rau nhân tạo 

và kiểm soát tử 

cung. Tiêm thuốc 

co bóp tử cung.  

- Rau cài răng lược 

bán phần chảy 

máu hoặc rau cài 

răng lược toàn 

phần phải cắt tử 

cung. 

- Nếu chảy máu 

nhiều cần phải 

hồi sức chống 

choáng, truyền 

máu và phẫu 

thuật. 

- Cho kháng sinh. 

 

Rối loạn 

đông máu 

Chảy máu không 

đông 

Tư vấn và chuyển tuyến tên/ 

mời tuyến trên hỗ trợ 

- Truyền máu. 

- Liên hệ tuyến 

trên để được 

hướng dẫn điều 

trị tiếp hoặc 

chuyển tuyến để 

xác định nguyên 

nhân và điều trị 

nhân. 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

 

 

1. Bà Nguyễn Thị K 40 tuổi, sinh con lần thứ ba, con nặng 3500g. Sau 15 phút rau 

sổ tự nhiên và đủ, máu âm đạo ra khoảng trên 500ml. Máu đỏ lẫn máu cục, huyết áp 

100/60mmHg, mạch 95 lần/phút, tử cung to mềm trên rốn.  

Bạn hãy phân biệt Đúng - Sai trong các cách xử trí dưới đây bằng cách đánh dấu 

 vào cột phù hợp.  

Nội dung Đúng Sai 

A. Tiêm thuốc giảm đau rồi kiểm soát tử cung.   

B. Chỉ cần tiêm bắp oxytocin.   

C. Tiêm bắp oxytocin sau khi đã kiểm soát tử cung.   

D. Sau kiểm soát tử cung theo dõi mạch, huyết áp 15 phút/ lần   

E. Sau khi kiểm soát tử cung không cần theo dõi co hồi tử cung, 

chỉ cần theo dõi sản dịch. 

  

F. Cho kháng sinh sau kiểm soát tử cung.   

G. Nếu sau kiểm soát tử cung, máu vẫn chảy cần chuyển bà mẹ 

đến cơ sở có khả năng phẫu thuật. 

  

 

2. Bà Nguyễn thị N 35 tuổi, có thai lần thứ 2, ối vỡ 2 giờ đã sinh một cháu nặng 

3700g. Sau sổ thai chảy máu nhiều, mạch 100 lần/phút, huyết áp 90/60mmHg.  

2.1. Bạn hãy kể 2 việc cần làm ngay: 

A ........................................................................................................  

B.........................................................................................................  

2.2. Sau 5 phút máu vẫn chảy nhiều, nghiệm pháp bong rau cho thấy rau chưa bong. 

Bạn kể 5 việc cần làm tiếp: 

A ........................................................................................................  

B ........................................................................................................  

C ........................................................................................................  

D ........................................................................................................  

E ........................................................................................................  

2.3. Sau 30 phút theo dõi máu vẫn rỉ rả chảy ở âm đạo, huyết áp không ổn định. Bạn 

giữ lại ở trạm y tế xã hay chuyển tuyến trên?  
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3. Bà Nguyễn Thị M 38 tuổi, sinh con lần thứ 4, con nặng 3600g, sau 20 phút rau sổ 

tự nhiên đủ. Sau sổ rau máu chảy ở âm đạo khoảng 500g, máu đỏ lẫn máu cục, sau 

sổ rau tử cung co tốt, nhưng máu vẫn chảy.  

3.1. Các công việc bạn cần làm là gì? Vì sao? 

3.2. Bạn kể 4 việc cần làm ngay: 

A .......................................................................................................  

B ........................................................................................................  

C ........................................................................................................  

D .......................................................................................................  

 

4. Bà Lưu Thị L 35 tuổi, chuyển dạ lần thứ 5 ở bệnh viện huyện, đẻ thường nhanh, 

con nặng 3400g, chảy máu ít sau khi sổ thai, có hiện tượng choáng.  

4.1. Bạn hướng đến chẩn đoán gì? 

4.2. Bạn xử trí thế nào tại cơ sở y tế bạn đang làm việc? 

A .......................................................................................................  

B .......................................................................................................  
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BÀI 10. THEO DÕI, CHĂM SÓC BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH  

THỜI KỲ SAU ĐẺ 
 

Mục tiêu bài học. 

 Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

1. Theo dõi đầy đủ các dấu hiệu lâm sàng trong các giai đoạn của thời kỳ sau đẻ, 

phát hiện dấu hiệu bất thường, chăm sóc phù hợp tại từng thời điểm cho bà mẹ và 

trẻ sơ sinh. 

2. Thực hiện và hướng dẫn bà mẹ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo đảm tử 

cung co hồi tốt. 

3. Tư vấn cho bà mẹ và gia đình chấp nhận thực hiện biện pháp tránh thai phù hợp 

sau đẻ. 

4. Chăm sóc và tư vấn chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong thời kỳ sau đẻ phù hợp 

với văn hóa của địa phương, tôn trọng những thói quen tốt, chăm sóc mang tính 

cá biệt đối với bà mẹ và trẻ sơ sinh. 

 

1. Trong 2 giờ đầu sau đẻ 

1.1. Theo dõi và chăm sóc 

Cho mẹ Cho con 

- Sản phụ vẫn nằm ở phòng đẻ.  

- Nếu mẹ và con đều bình 

thường, ngay lúc này có thể cho 

con nằm cạnh mẹ và hướng dẫn 

bà mẹ cách cho con bú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo đảm trẻ thở được bình thường: ngay khi 

đỡ trẻ ra, hơi nghiêng đầu trẻ để dãi dớt dễ chảy 

ra ngoài. Nếu có biểu hiện ngạt, phải xử trí cấp 

cứu ngay. 

- Giữ ấm: nhiệt độ phòng từ 26oC - 28oC, 

không có gió lùa. Luôn để trẻ nằm với mẹ, tốt 

nhất là đặt trẻ tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ. 

Mặc ấm, đội mũ. Không tắm cho trẻ trước 6 giờ 

sau đẻ. 

- Cho bú mẹ ngay trong vòng 1 giờ đầu sau 

đẻ. Không cho bất cứ thức ăn, nước uống nào 

khác. 

- Thực hiện chăm sóc thường quy: khám toàn 

thân, chăm sóc rốn, mắt, tiêm vitamin K1, tiêm 

vaccin viêm gan B và BCG.  

Theo dõi:  

- Thể trạng, mạch, huyết áp, co 

hồi tử cung, ra máu tại các thời 

điểm 15 phút, 30 phút, 45 phút, 

60 phút, 90 phút và 120 phút. 

Theo dõi: 

- Ngay khi đẻ ra: chỉ số Apgar phút thứ 1, thứ 

5 và thứ 10. 

- Toàn trạng: thở, màu sắc da, thân nhiệt, tiêu 

hóa: 15 - 20 phút trong 2 giờ đầu. 

 

Lưu ý: khi theo dõi/chăm sóc mẹ và con phải đảm bảo vệ sinh ở mức tối đa: 

- Rửa tay nước sạch và xà phòng trước và sau mỗi lần chăm sóc. 

- Dụng cụ chăm sóc phải vô khuẩn, không dùng chung cho các sản phụ hoặc 

trẻ sơ sinh khác. 

- Tã, áo, khăn, đồ dùng cho mẹ và con phải khô, sạch. 
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1.2. Phát hiện và xử trí một số tình huống bất thường  

Lưu ý: khi theo dõi/chăm sóc mẹ và con phải đảm bảo vệ sinh ở mức tối đa: 

- Rửa tay nước sạch và xà phòng trước và sau mỗi lần chăm sóc. 

- Dụng cụ chăm sóc phải vô khuẩn, không dùng chung cho các sản phụ hoặc 

trẻ sơ sinh khác. 

- Tã, áo, khăn, đồ dùng cho mẹ và con phải khô, sạch. 

 

Phát hiện và xử trí một số tình huống bất thường  

Cho mẹ Cho con 

Phát hiện Xử trí Phát hiện Xử trí 

Mạch nhanh trên 90 

lần/phút 

Kiểm tra ngay 

HA, cầu an toàn, 

ra máu âm đạo 

Khó thở, ngừng thở, 

tím tái, cơ mềm 

nhẽo 

Hồi sức thở - hồi 

sức tim 

HA hạ  

(tối đa < 90 mmHg) 

Xử trí choáng sản 

khoa 

Trẻ bị lạnh hoặc 

phòng lạnh 

Ủ ấm, cho trẻ nằm 

tiếp xúc da kề da 

với mẹ, sưởi ấm với 

phương tiện sẵn có. 

Tăng HA  

(tối đa > 140, hoặc 

tăng 30 mmHg;  

tối thiểu > 90 hoặc 

tăng 15 mmHg so với 

trước) 

Xử trí tiền sản 

giật 

Chảy máu rốn Làm rốn lại 

Tử cung mềm, cao 

trên rốn 

Xử trí đờ tử cung   

Chảy máu trên 250 

ml và vẫn tiếp tục ra 

Xử trí băng huyết 

sau đẻ 

  

Rách âm đạo, tầng 

sinh môn 

Khâu phục hồi   

Khối máu tụ Theo dõi để quyết 

định trích khối 

máu tụ hoặc theo 

dõi 

  

 

2. Từ giờ thứ ba đến hết ngày đầu. 

2.1. Theo dõi và chăm sóc 

Cho mẹ Cho con 

- Đưa mẹ và con về phòng, theo dõi 

các nội dung như trên 1 giờ/lần. 

- Mẹ có băng vệ sinh sạch, đủ thấm. 

- Giúp mẹ ăn uống và ngủ yên. 

- Cho mẹ vận động sớm sau đẻ 6 giờ. 

- Hướng dẫn mẹ cho con bú sớm và 

đúng cách. 

- Hướng dẫn mẹ cách chăm sóc con, 

theo dõi chảy máu rốn. 

Theo dõi trẻ 1 giờ/1 lần: 

- Luôn để con nằm cạnh mẹ, chú ý giữ 

ấm cho trẻ 

- Cho bú mẹ hoàn toàn 

- Hướng dẫn bà mẹ nhận biết các dấu 

hiệu bất thường cần gọi ngay nhân viên 

y tế: trẻ bỏ bú, không thở, tím tái, chảy 

máu rốn. 
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Cho mẹ Cho con 

- Hướng dẫn mẹ và gia đình (bố) biết 

chăm sóc và phát hiện các dấu hiệu 

bất thường. 

- Yêu cầu gọi ngay nhân viên y tế khi 

mẹ chảy máu nhiều, đau bụng tăng, 

nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt. 

 

 

 

Theo dõi từ giờ thứ 7: 

- Toàn trạng, co hồi tử cung (rắn - 

tròn), băng vệ sinh (kiểm tra lượng 

máu mất) 

Theo dõi từ giờ thứ 7: 

- Theo dõi trẻ 6 giờ/lần 

Toàn trạng: thở (có khó thở?), da (có tím 

tái? có vàng không? sờ có lạnh không?), 

rốn (có chảy máu?), tiêu hóa, bú mẹ: có 

bú mẹ được không? đã ỉa phân su chưa?). 

 

2.2 Phát hiện và xử trí một số tình huống bất thường có thể xảy ra 

Cho mẹ 

Phát hiện Xử trí 

- Tử cung mềm, cao quá rốn. 

- Băng vệ sinh thấm ướt máu sau 1 

giờ.  

- Xoa bóp tử cung, ấn đáy lấy máu cục. 

- Tiêm thuốc co tử cung (10 đv 

oxytocin). 

- Kiểm tra, xử trí theo bài “Chảy máu 

sau đẻ”. 

 

 

 

Cho con 

Phát hiện Xử trí 

Chưa bú mẹ hoặc khó khăn khi cho con 

bú. 

Hướng dẫn bà mẹ cách cho con bú. 

Trẻ lạnh hoặc phòng lạnh. 

 

- Ủ ấm cho trẻ: cho trẻ nằm tiếp xúc da 

kề da với mẹ, mặc thêm áo, đắp thêm 

chăn… 

- Làm ấm phòng 

Khó thở, tím tái Xử trí cấp cứu (xem bài “Xử trí suy hô 

hấp”). 

Chảy máu rốn. Buộc rốn lại. Nếu vẫn chảy máu, không 

tìm được nguyên nhân, mời hội chẩn hoặc 

chuyển nơi có khả năng xử trí (đốt laze…) 

Không có phân su. Kiểm tra hậu môn: nếu phát hiện “không 

hậu môn”, mời hội chẩn ngoại khoa. 

Không đái Kiểm tra xem trẻ có được bú đủ không? 

Nếu không tìm thấy nguyên nhân, mời hội 

chẩn. 

Vàng da Điều trị ngay theo phác đồ 
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3. Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh những ngày sau 

 

3.1. Hỏi 

Về mẹ Về con 

Tình hình chung: 

- Ăn uống, ngủ, nghỉ ngơi, lao động. 

- Tiêu hóa, tiết niệu. 

- Dịch âm đạo 

- Cho con bú: có đủ sữa không, số lần 

bú/ngày. 

- Uống viên sắt, vitamin A. 

- Có kinh trở lại chưa. 

- Các nhu cầu về KHHGĐ 

- Những nỗi lo lắng, thắc mắc liên quan 

đến sức khỏe mẹ và con. 

- Những bất thường có thể gặp: Sốt, đau 

bụng dưới.  

- Tìm hiểu và hỗ trợ những vấn đề bà mẹ 

lo lắng. 

- Bú mẹ. 

- Toàn trạng. 

- Ngủ. 

- Đại tiểu tiện. 

- Đã tiêm phòng các loại vaccin nào. 

- Tìm hiểu và hỗ trợ các vấn đề bà 

mẹ lo lắng. 

 

3. 2. Khám 

Cho mẹ Cho con 

- Quan sát toàn thân và trạng thái tinh 

thần. 

- Đo mạch, huyết áp, thân nhiệt, cân nặng. 

- Khám vú và tìm hiểu các vấn đề liên 

quan đến cho con bú. 

- Khám nắn bụng. 

- Kiểm tra tầng sinh môn. 

- Đặt mỏ vịt kiểm tra nếu nghi có viêm 

sinh dục. 

- Cân trẻ. 

- Khám toàn thân: tim, phổi, bụng. 

- Khám mắt. 

- Khám tai, mũi, họng. 

- Khám da.  

- Khám rốn. 

 

3.3. Hướng dẫn bà mẹ tự chăm sóc mình và chăm sóc con 

Cho mẹ Cho con 

- Sau mỗi lần đại, tiểu tiện phải rửa và lau 

khô âm hộ. 

- Có thể tắm hàng ngày bằng nước sạch và 

ấm. 

- Mặc đồ sạch sẽ và rộng rãi. 

- Ăn uống no, đủ chất để có sức khỏe và 

đủ sữa nuôi con. 

- Cho con bú mẹ hoàn toàn. 

- Sau đẻ 1 tuần có thể làm việc nhẹ, tránh 

lao động nặng, kéo dài. 

- Nên tập thể dục giúp cơ thể chóng phục 

hồi, tránh táo bón, giúp ăn ngon miệng. 

Giống như phần chăm sóc trẻ trong 

vòng 1 tuần sau đẻ: 

- Chăm sóc chung hàng ngày. 

- Cho con bú mẹ hoàn toàn. 

- Chăm sóc mắt. 

- Chăm sóc rốn: rốn rụng từ khoảng 7 

đến 10 ngày sau đẻ, liền sẹo khoảng 

15 ngày. 

- Vệ sinh thân thể và chăm sóc da 

cho trẻ. 

- Hướng dẫn bà mẹ những dấu hiệu 

nguy hiểm cần đưa trẻ đi khám. 
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Cho mẹ Cho con 

- Nên tránh quan hệ tình dục trong vòng 6 

tuần vì dễ sang chấn, nhiễm khuẩn. 

- Đánh giá sự phát triển của trẻ: 

+ Kiểm tra cân nặng và theo dõi 

tăng cân trên biểu đồ tăng trưởng. 

+ Phát hiện sớm các vấn đề về 

thính giác, thị giác. 

- Nếu trẻ đẻ non/nhẹ cân, có các vấn 

đề về dinh dưỡng, bệnh tật, sinh ra từ 

bà mẹ có HIV(+) cần được hướng 

dẫn theo dõi, chăm sóc đặc biệt. 

- Xử trí và hướng dẫn bà mẹ xử trí 

một số vấn đề thông thường:  

+ Nhiễm khuẩn tại chỗ.  

+ Có khó khăn khi cho con bú. 

+ Nhắc nhở bà mẹ lịch tiêm vaccin 

phòng bệnh cho trẻ.   

a. Phát hiện và xử trí một số tình huống bất thường 

Cho mẹ 

  Phát hiện       Xử trí 

Tất cả đều bình 

thường 

- Thảo luận thực hiện KHHGĐ. 

- Ghi phiếu theo dõi. 

Thiếu máu Điều trị thiếu máu: xác định nguyên nhân để điều trị. Cho bà 

mẹ tiếp tục uống viên sắt đến hết thời kỳ sau đẻ. 

Nhiễm khuẩn Vệ sinh sạch sẽ vùng sinh dục. 

Dùng kháng sinh phù hợp với bà mẹ cho con bú. 

Cương vú, nứt 

núm vú 

Đánh giá bữa bú, cho lời khuyên phù hợp. 

Cho trẻ bú đúng cách, đúng tư thế. 

Nếu không cho trẻ bú phải vắt sữa và cho trẻ ăn bằng thìa. 

Rửa vú bằng dung dịch Natri clorid 0,9%  

Bôi thuốc vết nứt (kem chống nứt đầu vú PURELAN 100) 

Bệnh lý nặng Điều trị theo tình trạng bệnh lý cụ thể 

 

Cho con 

Phát hiện Xử trí 

Tất cả đều bình 

thường 

- Hướng dẫn vệ sinh, cho bú, giấc ngủ, theo dõi tăng trưởng, 

tiêm chủng. 

- Ghi phiếu theo dõi. 

Trẻ không tăng 

cân 

- Đánh giá bữa bú. 

- Chuyển tuyến trên để khám. 

Viêm da  - Chăm sóc da sạch sẽ, để thoáng. 

- Tắm rửa bằng Lactacyd BB, thuốc tím pha loãng màu hồng 

lợt giúp hạn chế nhiễm trùng da. 

- Bôi thuốc chống nhiễm trùng như Eosine, Milian, Fucidin, 

Bactroban. 

- Dùng kháng sinh toàn thân theo chỉ dẫn của bác sĩ khi cần thiết 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 6 

1. Kể 3 nội dung chăm sóc và theo dõi cho bà mẹ trong 2 giờ đầu sau đẻ: 

A..........................................................................................................  

B........................................................................................................... 

C............................................................................................................ 

2. Kể 4 nội dung chăm sóc cho trẻ sơ sinh trong 2 giờ đầu sau đẻ: 

A.......................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

D. Thực hiện chăm sóc thường qui: khám toàn thân, chăm sóc rốn, mắt, tiêm 

vitamin K1, tiêm vaccin viêm gan B và BCG. 

3. Kể 2 nội dung theo dõi cho trẻ sơ sinh trong 2 giờ đầu sau đẻ: 

A .....................................................................................................................  

B .....................................................................................................................  

4. Kể 7 tình huống bất thường ở bà mẹ 2 giờ đầu sau đẻ: 

A. Mạch nhanh trên 90 lần/phút. 

B. HA hạ (tối đa < 90 mmHg).  

C. Tăng HA (tối đa > 140, hoặc tăng 30 mmHg; tối thiểu > 90 hoặc tăng 15 

mmHg so với trước. 

D. ............................................................................................................ 

E. ............................................................................................................ 

F. ............................................................................................................ 

G. Khối máu tụ. 

5. Kể 3 tình huống bất thường ở trẻ sơ sinh 2 giờ đầu sau đẻ: 

A........................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

6. Kể 8 nội dung chăm sóc và theo dõi cho bà mẹ từ giờ thứ 3 đến hết ngày đầu sau 

đẻ: 

A. Đưa mẹ và con về phòng, theo dõi các nội dung như trên 1 giờ/lần. 

B. Mẹ có băng vệ sinh sạch, đủ thấm. 

C. Giúp mẹ ăn uống và ngủ yên. 

D. Cho mẹ vận động sớm sau đẻ 6 giờ. 

E.......................................................................................................... 

F.......................................................................................................... 

G.......................................................................................................... 

H. Yêu cầu gọi ngay nhân viên y tế khi mẹ chảy máu nhiều, đau bụng tăng, 

nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt. 
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Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các câu 

từ 7 - 15 

 

TT Nội dung A B 

7 Khi khám tử cung cho bà mẹ ngay sau đẻ nếu thấy tử cung mềm, 

cao quá rốn thì tiến hành xoa bóp tử cung, ấn đáy lấy máu cục. 

Tiêm thuốc co tử cung (10 đv oxytocin) 

  

8 Khi kiểm tra trẻ sơ sinh ngay sau đẻ nếu thấy Trẻ lạnh hoặc phòng 

lạnh thì ủ ấm cho trẻ: cho trẻ nằm tiếp xúc da kề da với mẹ, mặc 

thêm áo, đắp thêm chăn… Làm ấm phòng. 

  

9 Nếu trẻ bị chảy máu rốn: Buộc rốn lại. Nếu vẫn chảy máu, không 

tìm được nguyên nhân, mời hội chẩn hoặc chuyển nơi có khả năng 

xử trí (đốt laze…) 

  

10 Khám toàn thân cho bà mẹ sau đẻ: Quan sát toàn thân và trạng 

thái tinh thần. Đo mạch, huyết áp, thân nhiệt, cân nặng. 

  

11 Hướng dẫn bà mẹ sau đẻ sau mỗi lần đại, tiểu tiện không cần phải 

rửa và lau khô âm hộ. 

  

12 Hướng dẫn bà mẹ sau đẻ ăn uống no, đủ chất để có sức khỏe và đủ 

sữa nuôi con. 

  

13 Hướng dẫn bà sau đẻ 1 tuần có thể làm việc nhẹ, tránh lao động 

nặng, kéo dài, nhưng không nên tập thể dục. 

  

14 Nếu trẻ đẻ non/nhẹ cân, có các vấn đề về dinh dưỡng, bệnh tật, 

sinh ra từ bà mẹ có HIV(+) cần được hướng dẫn theo dõi, chăm 

sóc đặc biệt. 

  

15 Nếu phát hiện bà mẹ bị thiếu máu: Điều trị thiếu máu: xác định 

nguyên nhân để điều trị. Cho bà mẹ tiếp tục uống viên sắt đến hết 

thời kỳ sau đẻ. 

  

16 Khi bà mẹ bị nứt núm vú, khuyên bà mẹ rửa vú bằng dung dịch 

natri chorid 0,9% và bôi kem chống nứt đầu vú 
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Bài tập tình huống 1 

Chị A. 35 tuổi, đẻ lần 2, sau đẻ forceps ngày thứ 3. Khi thăm khám, có kết quả như 

sau: Mạch 90 lần/ phút; nhiệt độ 380C; vú cương tức, tử cung mềm, đáy tử cung trên 

vệ 14 cm; sản dịch ít, sẫm màu, mùi hôi; vết khâu tầng sinh môn khô, không chảy 

máu. 

1. Bạn hãy chọn câu trả lời đúng nhất tình trạng bất thường của chị A: 

A. Viêm nội mạc tử cung. 

B. Cương sữa. 

C. Bế sản dịch. 

D. Viêm tắc tĩnh mạch. 

E. Nhiễm khuẩn tầng sinh môn. 

2. Với thực tế tại cơ sở bạn đang làm việc, bạn xử trí như thế nào? 

 

Bài tập tình huống 2. 

 Chị Ngô Thị M 25 tuổi, đẻ thường lần 2 đẻ thường, sau đẻ 3 ngày xuất viện. Sau 

đẻ ngày thứ 6 sản phụ đến cơ sở y tế sau khi có cơn co giật toàn thân, kéo dài 

khoảng 5 phút. Chồng chị M nói rằng khi co giật mặt chị tím lại, khi hết co giật thì 

sắc mặt dần dần trở lại bình thường.  

Hỏi và thăm khám: 

- Sau đẻ sản phụ ăn uống bình thường, có cho con bú, đại tiểu tiện bình 

thường 

- Sản phụ tỉnh nhưng trạng thái hốt hoảng, lo lắng, không muốn trả lời 

nhân viên y tế. 

- Mạch 80 lần/ phút; HA 130/70 mmHg, nhiệt độ 37oC 

- Đáy tử cung trên mu 7 cm, mật độ chắc 

- Sản dịch ít, màu đỏ nhạt, ấn đấy tử cung sản dịch không ra. 

- Thử Protein niệu bằng que thử âm tính 

1. Bạn xác định (chẩn đoán) tình trạng sản phụ sau đẻ như thế nào? Cần hỏi và 

thăm khám thêm những vấn đề gì? 

2. Bạn xử trí như thế nào tại cơ sở y tế bạn đang làm việc và tư vấn cho sản phụ và 

gia đình những nội dung gì? 

 



77 

BÀI 11. HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI ĐỠ ĐẺ KHÔNG CÓ KỸ NĂNG 

 

Mục tiêu bài học. 

 Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

1. Xác định được người đỡ đẻ không có kỹ năng và những thiếu hụt của họ để hỗ 

trợ. 

2. Thực hiện hỗ trợ phù hợp, hiệu quả cho những người đỡ đẻ không có kỹ năng tại 

nơi làm việc. 

3. Hướng dẫn người đỡ đẻ không có kỹ năng lập kế hoạch để tự hoàn thiện kỹ năng 

cho bản thân. 

 

1. Xác định người đỡ đẻ không có kỹ năng và thiếu hụt kỹ năng của họ. 

1.1. Người đỡ đẻ không có kỹ năng. 

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, "Người đỡ đẻ có kỹ năng là cán 

bộ y tế được thẩm định chất lượng, ví dụ như nữ hộ sinh, bác sĩ hoặc điều dưỡng, 

được đào tạo có kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ 

thường, chăm sóc sau đẻ, phát hiện và tiến hành xử trí ban đầu, chuyển tuyến khi có 

tai biến sản khoa”. 

Như vậy, ở cơ sở y tế - đặc biệt y tế tuyến cơ sở, có thể có những người không 

có kỹ năng đỡ đẻ nhưng có thể hoặc nhiều khi phải làm nhiệm vụ của Người đỡ đẻ. 

Họ có thể có bằng cấp chuyên môn ở trình độ khác nhau nhưng họ chưa được trang 

bị kiến thức hoặc chưa được thực hành các kỹ năng của Người đỡ đẻ có kỹ năng. Vì 

thế, họ cần có sự hỗ trợ của Người đỡ đẻ có kỹ năng để họ có thể học tập, hoàn 

thiện và tham gia kỳ thi đánh giá, thẩm định chất lượng để đạt được chức danh 

”Người đỡ đẻ có kỹ năng” và thực hiện tốt công việc của mình.  

Những người đó bao gồm:  

- Bác sĩ đa khoa, Y sĩ, Điều dưỡng đang làm việc tại các khoa Sản của bệnh viện hoặc 

làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại tuyến xã. 

- Học sinh, sinh viên đang học tập chương trình Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ 

sơ sinh tại khoa Sản của các bệnh viện. 

1.2. Cách xác định sự thiếu hụt kỹ năng. 

Để biết được những người làm việc cùng với mình có những thiếu hụt về kỹ 

năng sản khoa, căn cứ vào: 

- Thảo luận trực tiếp với họ về những kỹ năng của Người đỡ đẻ có kỹ năng đã 

được quy định. Từ đó biết được họ đã biết những điều gì, điều gì chưa biết, cần 

được hỗ trợ. 

- Qua quan sát công việc thực hiện hàng ngày. 

- Qua đề xuất của người cần được hỗ trợ. 
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2. Phương pháp hỗ trợ người chưa có kỹ năng. 

Phương pháp tốt nhất để hỗ trợ người chưa có kỹ năng là ”Cầm tay chỉ việc” 

trên lâm sàng, theo trình tự sau: 

Bước 1. Thảo luận với họ những kỹ năng họ cần hoàn thiện và sắp xếp ưu tiên hỗ 

trợ tùy thuộc vào đòi hỏi của công việc và khả năng của họ.  

Thứ tự ưu tiên nên chú ý: đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ biêt 

nhiều đến biết ít. Ví dụ:  

- Với sinh viên là Hộ sinh, cần sắp xếp hỗ trợ họ theo trình tự: Khám thai; khám 

chuyển dạ; đỡ đẻ, chăm sóc bà mẹ sau đẻ, sản giật, chảy máu sau đẻ... 

- Với y sĩ đang làm việc tại trạm y tế, theo trình tự: đỡ đẻ, khám chuyển dạ, chảy 

máu sau đẻ, chăm sóc sau đẻ, sản giật...  

Bước 2. Thảo luận với họ từng kỹ năng trên cơ sở bảng kiểm sẵn có, từ đó xác định 

những bước họ đã làm được, những bước đã làm được, những bước đã làm nhưng 

khó khăn hoặc chưa hoàn thiện theo bảng. 

Bước 3. Thống nhất trong mỗi kỹ năng, những bước trong quy trình kỹ thuật cần 

hỗ, cách hỗ trợ. 

Bước 4. Thực hiện hỗ trợ. 

Bước 5. Thảo luận sau hỗ trợ:  

- Những việc đã thực hiện được, những việc cần tiếp tục hoàn thiện.  

- Tiếp tục hoàn thiện vào thời điểm nào, ở đâu, phương tiện hỗ trợ là gì... 

3. Hướng dẫn người đỡ đẻ không có kỹ năng lập kế hoạch để tự hoàn thiện kỹ 

năng cho bản thân. 

- Hướng dẫn họ tự xác định thiếu hụt trong các kỹ năng và tự sắp xếp ưu tiên. 

- Cung cấp phương tiện để họ tự hoàn thiện: tài liệu, bảng kiểm... 

- Hướng dẫn họ lập kế hoạch để từng bước hoàn thiện các kỹ năng: làm gì, ở đâu, 

làm như thế nào, làm với ai? 

- Hướng dẫn họ tự lượng giá kết quả để lập kế hoạch tiếp theo cho bản thân mình. 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 4 

1. Kể 3 cách xác định những người làm cùng mình có sự thiếu hụt về kỹ năng sản khoa: 

A..........................................................................................................  

B.......................................................................................................... 

C.......................................................................................................... 

2. Kể 5 bước trong phương pháp tốt nhất là ”Cầm tay chỉ việc” trên lâm sàng để hỗ 

trợ người chưa có kỹ năng: 

A. Thảo luận với họ những kỹ năng họ cần hoàn thiện và sắp xếp ưu tiên hỗ trợ 

tùy thuộc vào đòi hỏi của công việc và khả năng của họ.  

B Thảo luận với họ từng kỹ năng trên cơ sở bảng kiểm sẵn có, từ đó xác định 

những bước họ đã làm được, những bước đã làm được, những bước đã làm nhưng 

khó khăn hoặc chưa hoàn thiện theo bảng. 

C........................................................................................................... 

D........................................................................................................... 

E........................................................................................................... 

3. Kể 3 nội dung hướng dẫn người đỡ đẻ không có kỹ năng lập kế hoạch để tự hoàn 

thiện kỹ năng cho bản thân. 

A..........................................................................................................  

B.......................................................................................................... 

C.......................................................................................................... 

D. Hướng dẫn họ tự lượng giá kết quả để lập kế hoạch tiếp theo cho bản thân mình. 

4.  Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới, "Người đỡ đẻ có kỹ năng là cán bộ y 

tế được thẩm định chất lượng, ví dụ như nữ hộ sinh, bác sĩ hoặc điều dưỡng, được 

đào tạo............A.............để có thể chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ thường, chăm sóc sau 

đẻ,..........B.............Chuyển tuyến..............C..........”.   

Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các câu 

từ 5 - 8 

TT Nội dung A B 

5 Để biết được những người làm việc cùng với mình có những thiếu hụt 

về kỹ năng sản khoa, căn cứ vào: Thảo luận trực tiếp với họ về những 

kỹ năng của Người đỡ đẻ có kỹ năng đã được quy định. Từ đó biết 

được họ đã biết những điều gì, điều gì chưa biết, cần được hỗ trợ. 

  

6 Để biết được những người làm việc cùng với mình có những thiếu hụt 

về kỹ năng sản khoa, căn cứ vào: Qua quan sát công việc thực hiện 

hàng ngày. 

  

7 Để biết được những người làm việc cùng với mình có những thiếu hụt về 

kỹ năng sản khoa, căn cứ vào: Không qua đề xuất của người cần được hỗ 

trợ. 

  

8 Phương pháp hỗ trợ người người chưa có kỹ năng là: Thảo luận với họ 

những kỹ năng họ cần hoàn thiện và sắp xếp ưu tiên hỗ trợ tùy thuộc 

vào đòi hỏi của công việc và khả năng của họ. Thứ tự ưu tiên nên chú 

ý: đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ biết nhiều đến biết ít. 
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BÀI 12. THU THẬP, BÁO CÁO, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

 LIÊN QUAN ĐẾN BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH 

 

Mục tiêu bài học. 

 Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

1. Xác định được nguồn dữ liệu liên quan đến bà mẹ và trẻ sơ sinh cần thu thập. 

2. Phân tích được các dữ liệu, lựa chọn, sắp xếp ưu tiên trong theo dõi, chăm sóc và 

xử trí phù hợp. 

3. Thực hiện báo cáo đầy đủ, khách quan các dữ liệu đã thu thập và phân tích.  

 

Việc thu thập, phân tích dữ liệu liên quan đến bà mẹ và trẻ sơ sinh giúp cho 

nhân viên y tế có thể thực hành dựa vào bằng chứng và mang tính cá biệt trong quá 

trình theo dõi, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. Đây là việc làm thường xuyên của 

Người đỡ đẻ có kỹ năng, nhưng đôi khi chưa thành hệ thống nên có thể bỏ sót dữ 

liệu, ảnh hướng đến hiệu quả của quá tình chăm sóc. 

1. Thu thập, phân tích các dữ liệu của bà mẹ trong thời kỳ thai nghén. 

1.1. Các dữ liệu cần thu thập. 

- Hồ sơ lưu trữ của bà mẹ tại cơ sở y tế (sổ sách/ máy tính). 

- Hồ sơ cá nhân mà bà mẹ lưu giữ:  

+ Sổ/ phiếu khám sức khỏe từ trước đến khi thai nghén lần này. 

+ Sổ/ phiếu khám thai của những lần thai nghén trước và lần này (nếu đã khám 

và đăng ký quản lý thai nghén). 

+ Hồ sơ/ sổ khám bệnh/ giấy ra viện điều trị bệnh nếu bà mẹ đã điều trị bất kỳ 

tình trạng bệnh lý nào trước/ trong khi mang thai lần này. 

- Kết quả khám thai lần này. 

1.2. Phân tích dữ liệu. 

- Nghiên cứu toàn bộ các dữ liệu. 

- Xác định yếu tố nguy cơ liên quan đến thai nghén lần này của bà mẹ. 

- Sắp xếp vấn đề theo thứ tự ưu tiên trong thăm khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị. 

Những vấn đề nào cấp bách hơn thì ưu tiên trước để xử trí kịp thời, giảm nguy 

cơ, giảm tai biến cho bà mẹ và thai nhi. 

- Đưa ra phương án xử trí nhanh chóng, hiệu quả và phù hợp với tuyến y tế. 

  

Ví dụ: Chị N. đến khám thai tại bệnh viện tỉnh. Chị có thai lần 2, thai tuần thứ 32. 

Lần 1 mổ đẻ cách đây 30 tháng. Tiền sử khỏe mạnh, không mắc bệnh gì. Chị N. đã 

khám thai 2 lần khi thai 7 tuần và 20 tuần tại trạm y tế xã nhưng không mang theo 

phiếu khám thai.  

Hiện tại khám thấy: mạch 80 lần phút, huyết áp 140/90 mmHg, phù 2 chân, 

không thiếu máu, chiều cao 147 cm, cân nặng 52 kg. Khám sản khoa: chiều cao tử 

cung 30 cm, đầu thai nhi vùng hố châu trái, tim thai nghe rõ 147 lần/ phút.  
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Sắp xếp thư tự ưu tiên trong chăm sức và xử trí cho chị N. như sau: 

- Huyết áp cao: cần xử trí ngay để tránh tai biến cho bà mẹ (tiền sản giật/ sản 

giật), tránh tai biến cho con (gây suy thai do giảm tuần hoàn mẹ - con). 

- Vết mổ cũ ở tử cung dưới 3 năm có nguy cơ cao của vỡ tử cung 

- Chiều cao tử cung lớn hơn so với tuổi thai: đây là yếu tố làm tăng nguy cơ cho 

vết mổ của ở tử cung. 

- Chiều cao của bà mẹ. 

Như vậy, qua xác định các yếu tố nguy cơ và sắp xếp ưu tiên, cần xác định xử 

trí như sau:  

- Yêu cầu bà mẹ phải được theo dõi và điều trị nội trú trong bệnh viện. 

- Thưc hiện theo dõi toàn diện, trong đó chú trọng huyết áp, tim thai. 

- Thưc hiện chăm sóc toàn diện, trong đó chú trọng: Ăn nhạt; hạn chế vận động; 

tránh căng thẳng thần kinh... 

- Thực hiện y lệnh về chế độ thuốc. 

2. Thu thập, phân tích các dữ liệu của bà mẹ trong quá trình theo dõi chuyển 

dạ và đẻ. 

2.1. Các dữ liệu cần thu thập. 

- Hồ sơ lưu trữ về đăng ký thai nghén và sinh đẻ của bà mẹ tại cơ sở y tế (sổ sách/ 

máy tính). 

- Nếu bà mẹ không đăng ký thai nghén và sinh đẻ tại cơ sở y tế, cần thu thập các 

dữ liệu từ phía bà mẹ và gia đình:  

 Sổ/ phiếu khám thai của những lần thai nghén trước và lần này. 

 Hồ sơ/ sổ khám bệnh/ giấy ra viện điều trị bệnh nếu bà mẹ đã điều trị bất kỳ 

tình trạng bệnh lý nào trước/ trong khi mang thai lần này. 

 Phiếu tiêm chủng. 

 Kết quả khám và theo dõi chuyển dạ của tuyến trước/ cơ sở y tế khác (nếu 

có). 

2.2. Phân tích dữ liệu. 

- Nghiên cứu toàn bộ các dữ liệu. 

- Xác định chuyển dạ hay chưa chuyển dạ? Có yếu tố nguy cơ liên quan đến 

chuyển dạ không? 

- Căn cứ vào các dữ liệu để tiên lượng, xử trí phù hợp cho bà mẹ trong chuyển dạ 

và đẻ. 

- Sắp xếp vấn đề theo thứ tự ưu tiên trong thăm khám, theo dõi, chăm sóc bà mẹ 

trong cuộc chuyển dạ đẻ. Từ đó lập kế hoạch theo dõi, chăm sóc bà mẹ chuyển 

dạ theo tiến độ của cuộc chuyển dạ. 

3. Thu thập, phân tích các dữ liệu của bà mẹ và trẻ sơ sinh trong quá trình sau đẻ. 

3.1. Thu thập dữ liệu. 

- Diễn biến của cuộc chuyển dạ đẻ qua hồ sơ cuộc đẻ tại cơ sở y tế, cần chú ý đến 

những vấn đề tác động nhiều đến quá trình sau đẻ. Ví dụ: 

 Thời gian chuyển dạ: nếu chuyển dạ kéo dài, sau đẻ có nguy cơ chảy máu. 

 Tính chất cuộc đẻ: đẻ thường hay có can thiệp... 
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 Thời điểm vỡ ối: nếu vỡ ối non, vỡ ối sớm sau đẻ có nguy cơ nhiễm khuẩn tử 

cung, nhiễm khuẩn sơ sinh. 

 Can thiệp kiểm soát tử cung: nguy cơ nhiễm khuẩn tử cung sau đẻ. 

 Những vấn đề khác của bà mẹ: bệnh lý kèm theo; tâm lý không ổn định (đẻ 

con chết, sinh con không theo ý muốn...). 

- Qua nghiên cứu hồ sơ theo dõi tại cơ sở y tế, hỏi bà mẹ và gia đình để thu thập 

thông tin về những nội dung sau: 

 Diễn biến lâm sàng và tinh thần của bà mẹ những ngày sau đẻ đến khi thăm 

khám/ chăm sóc. 

 Chăm sóc y tế cho bà mẹ trong những ngày qua: xử trí thuốc gì... 

 Diễn biến của trẻ sơ sinh từ khi đẻ đến khi khám: Tình trạng trẻ ngay sau đẻ 

bình thường hay bất thường? Nếu có bất thường thì đã xử trí như thế nào? 

Chăm sóc y tế đối với trẻ sơ sinh. 

3.2. Phân tích dữ liệu. 

- Từ các dữ liệu phân tích được, người đỡ đẻ đánh giá được tình trạng bà mẹ và 

trẻ sơ sinh bình thường hay có yếu tố bất thường.  

- Xác định vấn đề ưu tiên, sắp xếp các nội dung theo dõi, chăm sóc bà mẹ và trẻ 

sơ sinh tùy theo tình trạng bà mẹ, trẻ sơ sinh và tùy theo thời điểm tại thời kỳ 

sau đẻ. Ví dụ: 

 Sau đẻ trong 6 giờ đầu: bà mẹ có nguy cơ chảy máu sau đẻ thì việc giúp tử 

cung co hồi tốt phải được ưu tiên số 1 (cho con bú, xoa bóp tử cung, dùng 

thuốc tăng co tử cung...). 

 Sau đẻ 6 giờ đầu, có kiểm soát tử cung hoặc khâu tầng sinh môn: bà mẹ có 

nguy cơ nhiễm khuẩn sau đẻ cao hơn cháy máu sau đẻ. Vì vậy, ưu tiên chăm 

sóc chế độ vận động và thực hiện y lệnh dùng thuốc kháng sinh dự phòng. 

 

4. Báo cáo. 

- Người đỡ đẻ phải thực hiện báo cáo hàng ngày thể hiện tại hồ sơ của bà mẹ, trẻ 

sơ sinh tại cơ sở y tế: kết quả khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị tại bệnh án, 

phiếu chăm sóc. 

- Báo cáo kết thúc quá trình theo dõi, chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế: tổng kết hồ 

sơ, bệnh án báo cáo tháng, quý, năm theo quy định báo cáo. 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 5 

1. Kể 3 hồ sơ cá nhân mà bà mẹ cần lưu giữ trong kỳ thai nghén: 

A..........................................................................................................  

B.......................................................................................................... 

C.......................................................................................................... 

2. Kể 3 các dữ liệu cần thu thập của bà mẹ trong kỳ thai nghén: 

A........................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

3. Kể 4 nội dung phân tích dữ liệu của bà mẹ trong kỳ thai nghén: 

A........................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C. Sắp xếp vấn đề theo thứ tự ưu tiên trong thăm khám, theo dõi, chăm sóc, điều 

trị. Những vấn đề nào cấp bách hơn thì ưu tiên trước để xử trí kịp thời, giảm 

nguy cơ, giảm tai biến cho bà mẹ và thai nhi. 

D........................................................................................................... 

4. Kể 4 nội dung phân tích dữ liệu của bà mẹ trong quá trình theo dõi chuyển dạ và 

đẻ: 

A........................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

D. Sắp xếp vấn đề theo thứ tự ưu tiên trong thăm khám, theo dõi, chăm sóc bà mẹ 

trong cuộc chuyển dạ đẻ. Từ đó lập kế hoạch theo dõi, chăm sóc bà mẹ chuyển 

dạ theo tiến độ của cuộc chuyển dạ. 

5. Kể 5 vấn đề tác động nhiều đến quá trình sau đẻ về diễn biến của cuộc chuyển dạ 

đẻ qua hồ sơ cuộc đẻ tại cơ sở y tế khi thu thập dữ liệu cho bà mẹ sau đẻ: 

A........................................................................................................... 

B........................................................................................................... 

C........................................................................................................... 

D. Can thiệp kiểm soát tử cung: nguy cơ nhiễm khuẩn tử cung sau đẻ. 

E. Những vấn đề khác của bà mẹ: bệnh lý kèm theo; tâm lý không ổn định (đẻ 

con chết, sinh con không theo ý muốn...). 
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Đánh dấu √ vào ô A cho câu trả lời đúng và ô B cho câu trả lời sai các câu từ 6 - 13 

TT Nội dung A B 

6 Từ các dữ liệu phân tích được của bà mẹ sau đẻ, người đỡ đẻ đánh 

giá được tình trạng bà mẹ và trẻ sơ sinh bình thường hay có yếu tố 

bất thường.  

  

7 Từ các dữ liệu phân tích được của bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ: xác 

định vấn đề ưu tiên, sắp xếp các nội dung theo dõi, chăm sóc bà mẹ 

và trẻ sơ sinh tùy theo tình trạng bà mẹ, trẻ sơ sinh và tùy theo thời 

điểm tại thời kỳ sau đẻ. 

  

8 Người đỡ đẻ phải thực hiện báo cáo hàng ngày thể hiện tại hồ sơ của 

bà mẹ, trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế: kết quả khám, theo dõi, chăm sóc, 

điều trị tại bệnh án, phiếu chăm sóc. 

  

9 Báo cáo kết thúc quá trình theo dõi, chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế: 

tổng kết hồ sơ, bệnh án. Chỉ cần báo cáo hết năm. 

  

10 Việc thu thập, phân tích dữ liệu liên quan đến bà mẹ và trẻ sơ sinh 

giúp cho nhân viên y tế có thể thực hành dựa vào bằng chứng và 

mang tính cá biệt trong quá trình theo dõi, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ 

sinh 

  

11 Phân tích dữ liệu cho bà mẹ trong thời kỳ thai nghén: Sắp xếp vấn 

đề theo thứ tự ưu tiên trong thăm khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị. 

Những vấn đề nào cấp bách hơn thì ưu tiên trước để xử trí kịp thời, 

giảm nguy cơ, giảm tai biến cho bà mẹ và thai nhi. 

  

12 Nếu bà mẹ không đăng ký thai nghén và sinh đẻ tại cơ sở y tế, thì 

không cần thu thập các dữ liệu từ phía bà mẹ và gia đình. 

  

13 Phân tích dữ liệu cho bà mẹ trong chuyển dạ: Sắp xếp vấn đề theo 

thứ tự ưu tiên trong thăm khám, theo dõi, chăm sóc bà mẹ trong 

cuộc chuyển dạ đẻ. Từ đó lập kế hoạch theo dõi, chăm sóc bà mẹ 

chuyển dạ theo tiến độ của cuộc chuyển dạ. 

  

 

Bài tập tình huống: 

Chị Nguyễn Thị H. đến khám thai tại bệnh viện tỉnh. Chị có thai lần 2, thai tuần 

thứ 34. Lần 1 mổ đẻ cách đây 24 tháng. Tiền sử khỏe mạnh, không mắc bệnh gì. 

Chị H. đã khám thai 2 lần khi thai 10 tuần và 24 tuần tại trạm y tế xã nhưng không 

mang theo phiếu khám thai.  

Hiện tại khám thấy: mạch 80 lần phút, huyết áp 150/90 mmHg, phù 2 chân, 

không thiếu máu, chiều cao 140 cm, cân nặng 55 kg. Khám sản khoa: chiều cao tử 

cung 33 cm, đầu thai nhi vùng hố chậu trái, tim thai nghe rõ 140 lần/ phút.  

Bạn hãy: 

1. Sắp xếp thư tự ưu tiên trong chăm sóc và xử trí cho chị H.  

2. Qua xác định các yếu tố nguy cơ và sắp xếp ưu tiên, cần xác định xử trí như thế 

nào? 
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CHỦ ĐỀ III 

 

CÁC QUY TRÌNH THỦ THUẬT 

TRONG CHĂM SÓC BÀ MẸ  

THỜI KỲ THAI NGHÉN, CHUYỂN DẠ ĐẺ, SAU ĐẺ 

VÀ CHĂM SÓC SƠ SINH 
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BÀI 13. KHÁM THAI 

 

Mục tiêu bài học. 

 Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

1. Tư vấn hiệu quả cho bà mẹ và gia đình họ về tầm quan trọng của việc đăng ký 

khám thai và quản lý thai nghén. 

2. Thực hiện khám thai đủ 9 bước, đúng quy trình, tôn trọng văn hóa và tính cá biệt 

của bà mẹ. 

3. Ghi chép đầy đủ, đúng quy định trong hồ sơ tại cơ sở y tế và phiếu khám thai của 

bà mẹ. 

 

Khám thai là một hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản quan trọng, nếu thực 

hiện đầy đủ nội dung quy định sẽ có hiệu quả cao đối với sức khỏe bà mẹ và thai 

nhi. 

1. Đăng ký thai 

1.1. Đăng ký thai  

 Đối với người có thai, đăng ký thai là việc đi khám thai lần đầu cho mỗi lần có 

thai để cán bộ y tế ghi vào sổ. 

 Đối với cơ sở y tế, đăng ký thai là việc lập danh sách số phụ nữ có thai mà mình 

quản lý được. 

1.2. Đăng ký thai là một chỉ số bảo vệ thai nghén. 

 Có thể cho điểm đánh giá: 

 Đăng ký thai từ quý I (<12 tuần)    : 3 điểm 

 Đăng ký thai từ quý II (từ 13 - 27 tuần): 2 điểm 

 Đăng ký thai từ quý III (từ 28 tuần)   : 1 điểm 

 Không đăng ký thai                  : 0 điểm 

1.3. Đăng ký thai sớm giúp phân loại và xử trí thai sớm. 

1.3.1. Với thai theo ý muốn 

 Phân loại thai thường và thai có nguy cơ cao (công việc này còn phải được thẩm 

định tiếp qua nhiều lần thăm thai sau) để lập kế hoạch chăm sóc và chuyển 

tuyến. Ngay cả với thai nghén không có nguy cơ cũng cần lập kế hoạch và các 

biện pháp xử trí cho những biến chứng bất ngờ. 

 Tư vấn về chăm sóc thai, chú trọng vấn đề ba tháng đầu là khoảng thời gian rất 

nhạy cảm đối với sự phát triển của thai. Phải tránh hoàn toàn các yếu tố độc hại, 

không nên dùng bất cứ một loại thuốc gì khi không có chỉ định của thầy thuốc.  

1.3.2. Với thai ngoài ý muốn 

Nếu cần đình chỉ thai nghén, có thể làm đến hết tuần thứ 6 ở xã và đến tuần 

thứ 12 ở huyện. Phá thai từ tuần 13-18 phải xử trí ở tỉnh (xem phần “Phá thai an 

toàn” tại Hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – Bộ Y tế - 

2009). 



90 

1.4. Đăng ký thai sớm cho toàn bộ cho người có thai trước hết tùy thuộc vào nhận 

thức của cộng đồng; vì thế cán bộ y tế cùng với cán bộ các đoàn thể phải thường 

xuyên làm tốt công tác truyền thông tư vấn cho cộng đồng dân cư, không chỉ với 

phụ nữ mà cho cả nam giới. Khi người phụ nữ và gia đình họ nhận thức được 

tầm quan trọng của thăm thai sớm họ sẽ đến với cơ sở y tế sớm. Điều cần thiết là 

tất cả các phụ nữ phải biết được dấu hiệu có thai sớm. 

 

 
Cách khám xác định các phần thai 

 

 

2. Quy trình 9 bước khám thai 

 Thực hiện quy trình 9 bước khám thai theo bảng kiểm. 
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Bảng kiểm 

KHÁM THAI 

 

TT Nội dung 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

Chào hỏi-Đón tiếp    

1.  Chào hỏi niềm nở tạo cảm giác thoải mái cho bà mẹ.    

2.  
Đưa bà mẹ vào phòng khám, mời ngồi và thực hiện các 

việc cần thiết để đảm bảo tính riêng tư, giúp bà mẹ yên 

tâm (đóng cửa ra vào, kéo màn che cửa sổ...). 

   

Bước 1- Hỏi và lắng nghe    

3.  Về thủ tục hành chính: Họ tên, tuổi, nơi ở, nghề nghiệp 

(cho lần khám đầu tiên). 

   

4.  Thăm hỏi sơ lược về hoàn cảnh gia đình và mức sống (cho 

lần khám đầu tiên). 

   

5.  Ngày kinh cuối cùng và tình trang kinh nguyệt trước đó 

(cho lần khám đầu tiên). 

   

6.  Tiền sử bệnh tật nội, ngoại, phụ khoa...(cho lần khám đầu 

tiên). 

   

7.  Tiền sử sản khoa (cho lần khám đầu tiên).    

8.  Tình trạng nghén (cho lần khám đầu tiên).    

9.  Các biện pháp KHHGĐ đã áp dụng (cho lần khám đầu 

tiên). 

   

10.  Diễn biến đặc biệt gì từ khi có thai (hoặc từ lần khám 

trước) đến nay. 

   

11.  Có phải dùng thuốc gì từ khi có thai (hoặc từ lần khám 

trước). 

   

Bước 2- Khám toàn thân    

12.  Quan sát: dáng đi, hình dạng cơ thể     

13.  Quan sát da niêm mạc mắt, môi, đầu móng tay phát hiện 

thiếu máu. 

   

14.  Đo chiều cao (cho lần khám đầu tiên).    

15.  Cân nặng.    

16.  Đếm mạch.    

17.  Đo huyết áp.    

18.  Hỏi/ Khám để phát hiện các tình trạng bệnh lý: tim phổi, 

vú, da, hạch, bụng, các chi. 

   

19.  Khám phát hiện phù.    

Bước 3- Khám sản khoa    

20.  Nắn bụng tìm đáy tử cung và đo chiều cao tử cung.    

21.  Đo vòng bụng (mức đo ngang rốn)    

22.  Nắn bụng phát hiện các phần của thai nhi.    

23.  Nghe tim thai (bằng ống nghe sản khoa hay máy).    

24.  Thăm âm đạo (khi có vấn đề bất thường)    

Bước 4- Thử nước tiểu    

25.  Bằng giấy thử, thuốc thử hay bằng cách đốt.    
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TT Nội dung 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

Bước 5- Tiêm phòng uốn ván    

26.  Tiêm ngay hoặc hẹn tiêm vào ngày tiêm chủng mở rộng 

của cơ sở theo đúng lần quy định. 

   

Bước 6- Cung cấp/ hướng dẫn sử dụng thuốc    

27.  Viên sắt và axit folic (cấp hoặc hướng dẫn bà mẹ mua).    

28.  Thuốc phòng sốt rét (nếu có chỉ định).    

29.  Thuốc chữa bệnh khác (nếu có chỉ định).    

Bước 7- Truyền thông/GDSK/tư vấn    

30.  Tuỳ theo lần khám và phát hiện khi khám, thực hiện tư vấn 

phù hợp. 

   

Bước 8- Ghi phiếu và sổ sách    

31.  Ghi sổ khám thai theo quy định của cơ sở y tế.    

32.  Ghi phiếu khám thai và/hoặc phiếu hẹn cho bà mẹ.    

33.  Chuyển phiếu lưu hay phiếu hẹn sang đúng ô (túi) của 

tháng hẹn lần khám sau. 

   

34.  Lập “con tôm” gắn trên bảng quản lý thai sản đúng vị trí 

(cho lần khám đầu tiên). 

   

Bước 9- Kết luận, dặn dò    

35.  Thông báo cho bà mẹ biết kết quả thăm khám thai, tuổi 

thai và dự kiến ngày sinh. 

   

36.  Nhắc nhở kỳ hẹn khám lần sau.    

37.  Nhắc nhở/ hỏi lại bà mẹ các điều cần thực hiện/ dấu hiệu 

cần phát hiện trong thời gian mang thai. 

   

38.  Giải thích và hướng dẫn bà mẹ đến cơ sở y tế khám thai 

nếu có nguy cơ. 

   

39. T Khi khám thai tháng cuối: tư vấn cho bà mẹ về việc chuẩn 

bị sinh và phương án cấp cứu nếu bà mẹ có nguy cơ sảy ra 

trong chuyển dạ đẻ. 

   

40.  Chào tạm biệt và hẹn gặp lại theo lịch hẹn hoặc bất cứ lúc 

nào bà mẹ cần giúp đỡ. 

   

 

 

 

 

TỰ LƯỢNG GIÁ 

 

Học viên tự lượng giá theo bảng kiểm khi học thực hành mô phỏng và thực hành 

lâm sàng. 
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BÀI 14. KHÁM, THEO DÕI, CHĂM SÓC BÀ MẸ VÀ THAI NHI  

TRONG CHUYỂN DẠ 

 

Mục tiêu bài học. 

 Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

1. Giải thích cho bà mẹ và gia đình về các công việc cần làm trong quá trình thăm 

khám, theo dõi, chăm sóc bà mẹ trong cuộc chuyển dạ. 

2. Thực hiện khám toàn diện và khám sản khoa đầy đủ cho bà mẹ chuyển dạ theo 

bảng kiểm quy định. 

3. Thực hiện, hướng dẫn bà mẹ và người nhà phối hợp thực hiện hiệu quả các công 

việc chăm sóc bà mẹ chuyển dạ đẻ tại cơ sở y tế. 

 

Nội dung bài dạy - học gồm 2 kỹ năng: 

- Khám âm đạo đảm bảo an toàn cho bà mẹ và người đỡ đẻ. 

- Theo dõi, chăm sóc bà mẹ và thai nhi trong chuyển dạ. 

1. Khám bà mẹ khi vào viện. 

Bảng kiểm 

Khám nhận một bà mẹ chuyển dạ ở cơ sở y tế 

TT Nội dung 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

1 Chào hỏi bà mẹ và gia đình. Đón tiếp niềm nở, mời bà 

mẹ ngồi hay nằm trên giường (nếu đau và mệt nhiều). 

   

2 Thăm hỏi và nói tóm tắt công việc sẽ làm đối với bà mẹ 

để họ hợp tác với người đỡ đẻ khi khám và trả lời tất cả 

những câu hỏi của bà mẹ. 

   

3 Xem lại hồ sơ khám thai (phiếu khám thai). Xác định lại với 

bà mẹ những dữ kiện đã ghi trong đó - Điều nào chưa rõ thì 

hỏi thêm. 

   

 Bước I: Hỏi bà mẹ    

4 Thời gian bắt đầu chuyển dạ (Bắt đầu có dấu hiệu chuyển 

dạ từ bao giờ?) 

   

5 Dấu hiệu đầu tiên của chuyển dạ (đau bụng, ra nhựa 

chuối, ra nước hay ra máu?) 

   

6 Toàn trạng (đau nhiều, mệt mỏi, nhức đầu, hoa mắt, nhìn mờ, 

ù tai, chóng mặt?) 

   

7 Can thiệp trước khi đến cơ sở y tế (đã dùng thuốc và loại 

gì) 

   

8 Dùng bữa ăn gần nhất khi nào?    

9 Đại tiện gần nhất vào lúc nào?    
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TT Nội dung 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

 Bước II: Thăm khám ngoài    

10 Đề nghị bà mẹ đi tiểu trước khi khám, đồng thời lấy nước 

tiểu để thử protein niệu. 

   

11 Quan sát toàn trạng: tỉnh táo hay mệt mỏi, béo, gầy, xanh 

xao, khó thở.... 

   

12 Cân bà mẹ.    

13 Lấy nhiệt độ, đếm mạch, nhịp thở, đo huyết áp.    

14 Đo khung xương ngoài (nếu có thước), đo chiều cao tử 

cung, vòng bụng, quan sát hình dáng tử cung và phát hiện 

bất thường (tử cung hình tim, có sẹo mổ....). 

   

15 Nắn bụng chẩn đoán ngôi thế và vị trí của ngôi trong 

khung chậu (cao lỏng, chúc, chặt, lọt). 

   

16 Nghe tim thai.    

17 Đo cơn co tử cung (thời gian, độ mạnh, khoảng cách giữa 

các cơn co). 

   

18 Ghi kết quả khám vào hồ sơ hoặc trên biểu đồ chuyển dạ.    

 Bước III: Thăm khám âm đạo    

19 Chuẩn bị: nước rửa, thuốc sát khuẩn, bông rửa, kìm cặp 

bông, găng vô khuẩn. 

   

20 Giải thích cho bà mẹ về việc cần thiết phải khám âm đạo 

và hướng dẫn bà mẹ vào phòng khám. 

   

21 Hướng dẫn cho bà mẹ lên bàn, bộc lộ phần dưới cơ thể, 

mông sát mép bàn để nữ hộ sinh rửa (nếu cần bôi thuốc 

sát khuẩn). 

   

22 Người đỡ đẻ rửa tay, đi găng vô khuẩn.    

23 Quan sát tại âm hộ: dịch, máu, dãn tĩnh mạch, phù nề, vết 

sùi, vết loét. Khi cần đặt van hay mỏ vịt xem màng ối còn 

hay rách. 

   

24 Một tay dùng các đầu ngón tách các môi âm hộ để tay kia 

luồn hai ngón (trỏ và giữa) vào âm đạo một cách dễ dàng. 

   

 Các vấn đề cần đánh giá khi thăm khám âm đạo    

25 Tình trạng cổ tử cung: độ xóa mở, mềm mỏng hay dày, 

cứng, phù nề, tư thế (ở giữa hay lệch). 
   

26 Tình trạng ối,  

Nếu ối còn: đầu ối dẹt hay phồng, màng ối dày hay 

mỏng, có sa dây rốn? 

Nếu ối vỡ: màu sắc, mùi nước ối như nào? 

   

27 Tình trạng ngôi thai: ngôi, thế, kiểu thế gì? vị trí trong 

tiểu khung: cao, chúc, chặt, lọt, sự chồng khớp? 
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TT Nội dung 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

28 Tình trạng khung chậu: mặt sau khớp mu, mặt trước 

xương cùng, gai hông, mỏm nhô. 
   

29 Rút tay ra khỏi âm đạo: quan sát chất dính trên đầu ngón 

tay (nếu nghi có nhiễm khuẩn thì chú ý đến mùi). 
   

30 Giải thích kết quả thăm khám cho bà mẹ biết và có thể dự 

báo giờ đẻ và tiên lượng cuộc đẻ. 
   

31 Đưa bà mẹ về giường, cho lời khuyên cần nằm nghỉ hay 

đi lại trong phòng. Hướng dẫn bà mẹ và người thân về 

chế độ ăn uống, tự theo dõi. 

   

32 Ghi lại kết quả khám vào hồ sơ hay biểu đồ chuyển dạ.    

 

 

2. Xác định chuyển dạ thật 

Về mặt lâm sàng, có thể căn cứ vào các dấu hiệu sau để phân biệt chuyển dạ 

thực sự với chuyển dạ giả: 

 Chuyển dạ thật Chuyển dạ giả 

Cơn co tử 

cung 

Tiến triển tăng dần lên theo quá 

trình chuyển dạ: đều đặn, mỗi lúc 

một mạnh lên, dài ra và mau hơn. 

Cơn co gây đau. 

Cơn co tử cung thất thường, 

không đêu, không tăng lên rõ rệt 

vầ tần số và cường độ. 

Cơn co không gây đau 

Xóa mở cổ 

tử cung 

Cổ tử cung biến đổi, mở rộng dần 

theo quá trình chuyển dạ. 

Cổ tử cung hầu như không tiến 

triển sau một thời gian theo dõi. 

Đầu ối. Đã thành lập. Chưa thành lập. 

 

3. Xác định các giai đoạn của một cuộc chuyển dạ 

Chuyển dạ đẻ được chia thành ba giai đoạn 

3.1. Giai đoạn I (còn gọi là giai đoạn mở cổ tử cung) 

Được tính từ khi cổ tử cung bắt đầu mở đến mở hết (10cm). Giai đoạn mở cổ 

tử cung chia ra 2 pha: 

- Pha tiềm tàng (1a) cổ tử cung bắt đầu mở đến 3cm, pha này cổ tử cung tiến triển 

chậm, thời gian trung bình là 8 giờ. 

- Pha tích cực (1b) cổ tử cung mở từ 3cm đến 10cm, pha này cổ tử cung tiến triển 

nhanh, thời gian chừng 7 giờ, mỗi giờ trung bình cổ tử cung mở thêm được 1cm 

hoặc hơn. 

3.2. Giai đoạn II (còn gọi là giai đoạn sổ thai) 

Được tính từ lúc cổ tử cung mở hết, ngôi lọt đến lúc thai sổ ra ngoài. Thời gian 

trung bình từ 30 phút đến 1 giờ. 

3.3. Giai đoạn III (còn gọi là giai đoạn sổ rau)  

Được tính từ lúc sổ thai đến khi rau sổ ra ngoài. Thời gian trung bình từ 15 

phút đến 30 phút. 
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4. Xử trí 

Nếu đã chuyển dạ: cho sản phụ nhập viện, theo dõi chuyển dạ cho đến khi đẻ  

Nếu chưa rõ chuyển dạ: 

- Cho về nhà nếu thai nghén bình thường. 

- Nằm theo dõi hoặc chuyển tuyến trên nếu thai nghén có nguy cơ cao. 

- Nếu ối vỡ mà chưa chuyển dạ tuyến xã chuyển tuyến trên, tuyến huyện và tuyến 

tỉnh cho đẻ chỉ huy, cho kháng sinh chống nhiễm khuẩn khi ối đã vỡ trên 6 giờ. 

- Nếu sản phụ ở xa tiền sử đẻ khó, người đỡ đẻ chưa xác định chuyển dạ thật: Cho 

nằm lưu theo dõi thêm, đề phòng có chuyển dạ và có nguy cơ cho mẹ và thai. 

5. Theo dõi, chăm sóc bà mẹ trong quá trình chuyển dạ. 

5.1. Các nguyên tắc cơ bản về chăm sóc trong khi chuyển dạ  

Tốt nhất bà mẹ phải được theo dõi chuyển dạ tại cơ sở y tế. Người đỡ đẻ phải 

giải thích những ích lợi của việc đẻ tại cơ sở y tế để được chăm sóc chu đáo. Trong 

trường hợp không đến được cơ sở y tế, nên mời cán bộ y tế đã được đào tạo về đỡ 

đẻ đến đỡ tại nhà.  

Phải theo dõi chuyển dạ bằng biểu đồ chuyển dạ một cách toàn diện, có hệ 

thống, phải thành thạo các thao tác chuyên môn, phải biết ghi và phân tích được một 

biểu đồ chuyển dạ để phát hiện các yếu tố bất thường trong theo dõi chuyển dạ, kịp 

thời xử trí (thuốc men, thủ thuật, phẩu thuật hay chuyển tuyến) đảm bảo an toàn cho 

mẹ và con. 

Người đỡ đẻ cần phải chuẩn bị những dụng cụ tối thiểu cần thiết và đảm bảo 

vô khuẩn cùng với những dụng cụ để chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ.  

Khi đỡ đẻ, đỡ rau, kiểm tra rau, làm rốn sơ sinh phải thao tác đúng qui trình. 

Một số trường hợp phải bóc rau nhân tạo, kiểm soát tử cung, khâu tầng sinh môn 

cũng phải thao tác đúng qui trình và đảm bảo vô khuẩn. 

Tận tình, kiên nhẫn và tỷ mỷ trong quá trình chăm sóc chuyển dạ. 

Trong khi theo dõi quá trình chuyển dạ, cán bộ y tế cần động viên, hỗ trợ về 

tinh thần giúp cho sản phụ giảm bớt lo lắng.  

5.2. Các công việc cụ thể để theo dõi một cuộc chuyển dạ  

Sau khi bà mẹ đã được khám nhận, người đỡ đẻ phải thực hiện các công việc 

theo dõi mọi diễn biến và sự tiến triển của chuyển dạ, kịp thời phát hiện những nguy 

cơ có thể xuất hiện khi chuyển dạ, đảm bảo được độ an toàn cao nhất đối với cả mẹ 

và con. 

Trong quá trình chuyển dạ đẻ thường sản phụ cần được theo dõi về 6 yếu tố 

dưới đây (dựa theo Biểu đồ chuyển dạ): 
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5.2.1.Theo dõi toàn thân 

Mạch: Trong chuyển dạ bắt mạch 4 giờ một lần, ngay sau đẻ phải đếm mạch, 

ghi lại trong hồ sơ rồi sau đó cứ 15 phút một lần trong giờ đầu, 30 phút một lần 

trong giờ thứ hai và 1 giờ một lần trong 4 giờ tiếp theo. Bình thường mạch 70 - 80 

lần/phút, mạch nhanh  100 lần/phút hoặc chậm  60 lần/phút tuyến xã phải tiến 

hành hồi sức. 

Huyết áp: trong chuyển dạ 4 giờ một lần, ngay sau đẻ, sau đó 1 giờ một lần 

trong 2 giờ đầu; phải đo huyết áp khi có chảy máu hoặc mạch nhanh. Chỉ đo huyết 

áp giữa các cơn co tử cung khi sản phụ đã hết đau. 

Thân nhiệt: Đo thân nhiệt 4 giờ/lần. 

Đếm nhịp thở trong 1 phút 

Quan sát diễn biến toàn trạng: Nếu người mẹ mệt lả, kiệt sức, vật vã, khó 

thở cần xử trí thích hợp theo tuyến y tế và tùy theo nguyên nhân. 

5.2.2. Theo dõi các cơn co tử cung 

Trong pha tiềm tàng đo 1 giờ một lần, pha tích cực 30 phút một lần. 

5.2.3. Theo dõi nhịp tim thai 

Nghe tim thai 1 giờ một lần đối với pha tiềm tàng, 30 phút một lần đối với pha 

tích cực. Nghe tim thai trước và sau khi vỡ ối hay bấm ối. Thời điểm nghe tim thai 

là sau khi hết cơn co tử cung. Đến giai đoạn rặn đẻ nghe tim thai sau mỗi cơn rặn. 

Phải đếm tần số nhịp thai trong một phút, nhận xét nhịp tim thai có đều hay không? 

5.2.4. Theo dõi tình trạng ối 

Nhận xét tình trạng ối mỗi lần thăm âm đạo (4 giờ/lần) và khi ối vỡ. Xác định 

đầu ối dẹt hay phồng? Cổ tử cung mở hết, ối chưa vỡ phải tiến hành bấm ối.  

Nếu ối vỡ hoặc bấm ối thấynước ối mầu xanh, mầu đỏ hoặc nâu đen, hôi, đa 

ối, thiểu ối phải tìm nguyên nhân để xử trí phù hợp với tuyến y tế. 

Nếu ối vỡ non, ối vỡ sớm trên 6 giờ chưa đẻ, phải dùng thuốc kháng sinh và 

xử trí phù hợp với tuyến y tế. 

5.2.5. Theo dõi mức độ xóa mở cổ tử cung cùng với theo dõi độ lọt của ngôi thai 

Thăm âm đạo 4 giờ một lần, khi ối vỡ và khi quyết định cho sản phụ rặn. Cần 

hạn chế thăm âm đạo để tránh nhiễm khuẩn. 

Bình thường cổ tử cung mềm, mỏng, không cứng, không phù nề. Đường biểu 

diễn cổ tử cung trên biểu đồ chuyển dạ luôn ở bên trái đường báo động. Nếu cổ tử 

cung không tiến triển, phù nề, đường biểu diễn cổ tử cung chuyển sang bên phải 

đường báo động hoặc cổ tử cung mở hết mà đầu không lọt, nếu ở tuyến xã phải 

chuyển ngay lên tuyến trên, nơi có điều kiện phẫu thuật.  

5.2.6. Theo dõi mức độ tiến triển của ngôi 

Phải đánh giá mức độ tiến triển của đầu thai nhi bằng cách nắn ngoài thành 

bụng và thăm âm đạo. Có 4 mức độ: đầu cao lỏng, đầu chúc, đầu chặt và đầu lọt. 

Khi đầu đã lọt có 3 độ lọt cao, lọt trung bình và lọt thấp. 

Ghi độ lọt của đầu vào biểu đồ chuyển dạ. Phát hiện sớm chuyển dạ đình trệ. 

Nếu ngôi thai không tiến triển: luôn ở cao, chờm vệ, đầu uốn khuôn nhiều 

(chồng xương sọ), tuyến xã phải chuyển tuyến có điều kiện phẫu thuật. 
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5.3. Với cuộc chuyển dạ có dấu hiệu bất thường 

Về nguyên tắc không được theo dõi chuyển dạ và đỡ đẻ tại tuyến xã. 

Người đỡ đẻ tại các tuyến trên trong trường hợp này phải theo dõi theo y lệnh 

của thầy thuốc.  

Khi theo dõi chuyển dạ, trong và sau mỗi lần thăm khám, người đỡ đẻ phải nói 

cho sản phụ biết tình hình cuộc chuyển dạ lúc đó để họ yên tâm. 

 

Bảng tóm tắt 

Các yếu tố cần theo dõi được tóm tắt trong bảng dưới đây 

Yếu tố Pha tiềm tàng Pha tích cực Giai đoạn sổ thai 

Mạch 4 giờ/lần 4 giờ/lần  

Huyết áp 4 giờ/lần 4 giờ/lần  

Nhiệt độ 4 giờ/lần 4 giờ/lần  

Tim thai 1giờ/lần 30 phút/lần Sau mỗi cơn rặn 

Cơn co tử cung 1 giờ/lần 30 phút/lần  

Độ xóa mở cổ tử cung 4 giờ/lần 2 giờ/lần  

Tình trạng ối 4 giờ/lần 2 giờ/lần  

Độ lọt của ngôi (nắn ngoài) 1 giờ/lần 30 phút/lần  

Chồng khớp (thăm trong) 4 giờ/lần 2 giờ/lần  
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

 

Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 11: 

1. Hãy nêu 4 dấu hiệu chính để xác định một cuộc chuyển dạ. 

A .......................................................................................................... 

B .......................................................................................................... 

C .......................................................................................................... 

D .......................................................................................................... 

2. Hãy nêu 3 giai đoạn của một cuộc chuyển dạ. 

A .......................................................................................................... 

B .......................................................................................................... 

C .......................................................................................................... 

3. Giai đoạn I của chuyển dạ có 2 pha: 

A .......................................................................................................... 

B .......................................................................................................... 

4. Hãy nêu 8 yếu tố cần theo dõi đối với một sản phụ chuyển dạ. 

A .......................................................................................................... 

B .......................................................................................................... 

C .......................................................................................................... 

D .......................................................................................................... 

E .......................................................................................................... 

G .......................................................................................................... 

H .......................................................................................................... 

I ........................................................................................................... 

5. Hãy nêu hai trường hợp bất thường về vỡ ối cần chuyển tuyến. 

A ..........................................................................................................  

B .......................................................................................................... 

6. Thời gian trung bình của pha tiềm tàng là…(A)... giờ và của pha tích cực 

là....(B).....giờ 

7. Khi chuyển dạ tốt nhất sản phụ được theo dõi tại......(A).......để được chăm 

sóc.....(B)........ 

8. Nếu sản phụ được quyết định đẻ tại trạm y tế xã, NHS cần chuẩn bị 

những.....(A)...... và đảm bảo......(B)...... 

9.  Trong chuyển dạ bình thường, nhịp tim thai có tần số từ...(A).....đến…(B).... Và 

tần số trung bình là....(C)....... 

10. Trong trường hợp thai bị suy, nhịp tim thai có thể.....(A)......có thể....(B)..... và 

nhịp điệu có thể.....(C)...... 

11. Nêu 3 đặc điểm lâm sàng của cơn co tử cung trong chuyển dạ 

A. Lúc ban đầu............................................................................................ 

B. Về sau.................................................................................................... 
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Bài tập tình huống 1 

12. Sản phụ Lê thị Lan 35 tuổi, chuyển dạ con so, thai 40 tuần đau bụng vật vã, cơn 

co 45 giây cách 2 phút, nhịp tim thai 130 lần/phút, cổ tử cung mở 3cm, ối vỡ 

hoàn toàn, đầu cao. 

A. Theo bạn, cuộc chuyển dạ của chị Lan tốt hay xấu? 

B. Nếu xấu vì: 

1 .........................................................................................................  

2 .........................................................................................................  

3 .........................................................................................................  

4 .........................................................................................................  

C. Nên làm: 

1 ..........................................................................................................  

2 ..........................................................................................................  

Bài tập tình huống 2 

13. Chị Hà Thanh Q. Mang thai lần đầu, tuổi thai 39 tuần đến khám tại cơ sở y tế 

với lý do thấy sụt bụng và ra chất nhày ở cửa mình. Chị nghĩ là mình đã chuyển 

dạ. NHS khám thấy: 

- Sản phụ chưa thấy đau bụng. 

- Đo cơn co thấy 10 đến 12 phút mới có một cơn. 

- Cơn co tử cung nhẹ chỉ từ 15 - 20 giây. 

- Cổ tử cung xóa hết, cho lọt ngón tay. 

a. Theo ý bạn thai phụ này đã chuyển dạ thật hay chưa? 

b. Thái độ xử trí của NHS lúc đó như thế nào? 

Bài tập tình huống 3 

14. Sản phụ Nguyễn Thị H. 25 tuổi, chuyển dạ con so, thai 38 tuần, vào viện lúc 5 

giờ sáng. Lúc vào cơn co 25 giây cách 3 phút 30 giây, cổ tử cung mở 2cm, ối 

dẹt, đầu chúc, nhịp tim thai 140 lần/phút. Lúc 14 giờ cơn co 25 giây cách 4 

phút, cổ tử cung mở 3cm, ối dẹt, đầu chúc, nhịp tim thai 140 lần/phút. 

a. Theo bạn cuộc chuyển dạ của chị H. có bình thường không? Vì sao? 

b. Bạn xử trí như thế nào ở cơ sở y tế bạn đang làm việc? 
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BÀI 15. THEO DÕI CHUYỂN DẠ BẰNG BIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠ 

 

Mục tiêu bài học. 

Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

1. Theo dõi đầy đủ các dấu hiệu chuyển dạ trên lâm sàng phù hợp với từng pha 

chuyển dạ. 

2. Ghi chép đầy đủ kết quả thăm khám, theo dõi vào biểu đồ chuyển dạ. 

3. Đánh giá được tiến triển của cuộc chuyển dạ qua biểu đồ chuyển dạ. 

 

1. Chỉ định theo dõi chuyển dạ bằng Biểu đồ chuyển dạ. 

- Tất cả các trường hợp chuyển dạ có tiên lượng đẻ được theo đường âm đạo (kể 

cả trường hợp có sẹo mổ cũ ở tử cung hoặc ngôi mông được chỉ định cho đẻ 

đường âm đạo) đều được theo dõi chuyển dạ trên biểu đồ. 

- Khi sản phụ đã được theo dõi bằng biểu đồ chuyển dạ thì từ lúc đó trở đi người 

theo dõi chuyển dạ không phải ghi tình hình diễn biến của họ trong phiếu theo 

dõi của bệnh án sản khoa, trừ các diễn biến đặc biệt không có chỗ ghi trong biểu 

đồ mới phải ghi trong bệnh án. Ví dụ sản phụ đột nhiên ra máu ồ ạt, bị ngất xỉu, 

co giật... 

2. Loại trừ. 

- Phẫu thuật lấy thai chủ động. 

- Những trường hợp cấp cứu sản khoa cần xử trí ngay khi chưa chuyển dạ (do bệnh 

lý mẹ hoặc thai) hoặc cần kết thúc ngay cuộc chuyển dạ (dọa vỡ tử cung, chảy 

máu, thai suy cấp...). 

- Những trường hợp đến cơ sở y tế cổ tử cung đã mở hết, tiên lượng cuộc đẻ sẽ 

diễn ra trong ít phút. 

3. Thời điểm bắt đầu ghi biểu đồ chuyển dạ. 

- Chỉ bắt đầu ghi biểu đồ chuyển dạ khi sản phụ đã có chuyển dạ thực sự (thời 

điểm này có thể khác với thời điểm sản phụ vào viện). Thời điểm bắt đầu ghi đó 

trên phần thủ tục của biểu đồ phải ghi đúng theo giờ và phút trong ngày nhưng 

khi theo dõi trên biểu đồ thì giờ đầu tiên theo dõi được làm “tròn số”. 

4. Nhận định Biểu đồ chuyển dạ và xử trí. 

4.1. Tại tuyến xã, phường 

- Pha tiềm tàng: thông thường không kéo dài quá 8 giờ. Nếu kéo dài trên 8 giờ, 

tuyến xã cần chuyển tuyến trên để đánh giá và xử trí. 

- Pha tích cực: đường mở cổ tử cung phải ở bên trái của đường báo động (mở trên 

1 cm/giờ). Nếu đường mở cổ tử cung chuyển sang bên phải đường báo động (mở 

dưới 1cm/giờ) thì tuyến xã phải chuyển lên tuyến trên.  

4.2. Tại các tuyến trên. 

- Pha tiềm tàng: thông thường không kéo dài quá 8 giờ. Nếu kéo dài trên 8 giờ, 

phải tìm nguyên nhân đẻ khó để xử trí. 

- Pha tích cực: đường mở cổ tử cung phải ở bên trái của đường báo động (mở trên 

1 cm/giờ). Nếu đường mở cổ tử cung chuyển sang bên phải đường báo động (mở 

dưới 1cm/giờ) thì phải tìm nguyên nhân đẻ khó để xử trí. 
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

 

1. Sử dụng các Biểu đồ chuyên dạ sẵn có tại cơ sở đào tạo/ địa phương để phân tích 

và nhận xét: 

1.1. Biểu đồ đã được ghi chép đầy đủ các thông số hay chưa? 

1.2. Diễn biến của cuộc chuyển dạ qua Biểu đồ chuyển dạ. 

1.3. Phát hiện những điểm bất hợp lý trong biểu đồ chuyển dạ. 

1.4. Phát hiện nguy cơ của bà mẹ qua biểu đồ chuyển dạ. 

1.5. Đánh giá quá trình xử trí qua biểu đồ chuyển dạ. 

 

2. Tại một khóa tập huấn về sử dụng Biểu đồ chuyển dạ, giảng viên đã đưa ra 2 tình 

huống để học viên vẽ Biểu đồ chuyển dạ. Bạn hãy nghiên cứu tình huống và kết 

quả vẽ Biểu đồ chuyển dạ của học viên, đối chiếu với lý thuyết để tìm ra những 

điểm đúng/chưa đúng trong Biểu đồ chuyển dạ của học viên (Biểu đồ chuyển dạ của 

học viên ở cuối tài liệu). 

Tình huống 1. 

 Thai phụ Trần Thu Cúc 30 tuổi có thai lần 2, sinh lần 2. Vào viện lúc 9h ngày 

18/10 năm..., với lý do và ối vỡ đã 1 tiếng. Diễn biến của sản phụ như sau: 

  

Thời 

gian 

(giờ) 

Tim 

thai 

(lần/p) 

Nước 

ối 

Chồng 

khớp 

Độ 

mở 

(cm) 

Độ 

lọt 

Cơn 

co tử 

cung 

Mạch 

(lần/p) 
Huyết áp 

(mmHg) 
Thân 

nhiệt 

(0 C) 

9h 

130 Trong Không 2 cm Chúc 

Tần 

số 2, 

dài 

20s 

75 120/80 37 

10 130      75   

11 135      75   

12 140      80   

13 

130 Trong Không 5 cm 
Lọt 

cao 

Tần 

số 3, 

dài 

30s 

80 120/80 37 

13h30 130         

14 135      85   

14h30 140         

15 130      90   

15h30 130         

16 140      90   

16h30 140         

17 

140 Trong Không 
Mở 

hết 

Lọt 

thấp 

Tần 

số 5, 

dài 

50s 

90 120/80 37 
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Tình huống 2. 

Thai phụ: Đặng Thị Sinh. con so 32 tuổi vào viện hồi 6h ngày 11/11/......ối 

còn, phồng. 

Thời 

gian 

(giờ) 

Tim 

thai 

(lần/p) 

Nước 

ối 

Chồng 

khớp 

Độ 

mở 

(cm) 

Độ 

lọt 

Cơn 

co tử 

cung 

Mạch 

(lần/p) 

Huyết 

áp 

(mmHg) 

Thân 

nhiệt 

(0 C) 

6 h 
130 – 

140 
Phồng  1 Cao 

Tần 

số 2/ 

20s    

9h       75  37 

10    2 Chúc 3/30s 75   

11       75   

12       80   

13       80 120/80 37 

14  
Ôi vỡ, 

trong 
 3 Chúc  85   

15       90   

16      4/40s 90   

17       90 120/80 37,2 

18  

Nước 

ối có 

màu 

xanh 

+ 5 Chặt     

19   +       

19h30 120  +       

20   +       

21   +       

21h30 100  +       

22 100  + 6 Chặt 4/50s    
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BÀI 16.  CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH TRONG 

VÀ NGAY SAU ĐẺ 

(Bao gồm: đỡ đẻ, chăm sóc sơ sinh bình thường  

ngay sau đẻ, xử trí tích cực giai đoạn 3) 

 

Mục tiêu bài học. 

Sau khi học xong bài này, người học thực hiện được: 

 

1. Giải thích với bà mẹ về các dấu hiệu chuyển dạ và công việc người đỡ đẻ phải 

làm trong cuộc đẻ. 

2. Hướng dẫn bà mẹ phối hợp với người đỡ đẻ trong suốt quá trình cuộc đẻ. 

3. Thực hiện chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ đúng kỹ thuật và 

an toàn cho bà mẹ, trẻ sơ sinh. 

 

1. Cơ sở lý thuyết và các bằng chứng về các can thiệp trong và ngay sau đẻ 

 Chảy máu sau đẻ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ, đặc biệt ở các 

nước đang phát triển. Mặc dù có thể tiên lượng được trước nguy cơ chảy máu nhưng 

có tới 90% trường hợp xảy ra trên sản phụ không có yếu tố nguy cơ nào. Để phòng 

ngừa chảy máu sau đẻ, Hiệp hội nữ hộ sinh quốc tế (ICM) và Hiệp hội Sản phụ khoa 

quốc tế (FIGO) khuyến cáo xử trí tích cực giai đoạn ba cuộc chuyển dạ bao gồm ba 

can thiệp chính: tiêm bắp oxytocin ngay sau khi sổ thai, kéo dây rốn có kiểm soát và 

xoa đáy tử cung 15 phút/lần trong hai giờ đầu sau đẻ. 

1.1  Tiêm bắp oxytocin 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng thuốc tăng co tử cung (thuốc 

được khuyến cáo là oxytocin) để xử trí tích cực giai đoạn ba cuộc chuyển dạ cho tất 

cả các trường hợp đẻ đường âm đạo, oxytocin sử dụng đường tiêm bắp với liều 10 

đơn vị để đề phòng chảy máu sau đẻ.  

Trước khi tiêm bắp thuốc tăng co tử cung cần phải kiểm tra xem trong tử cung 

có còn thai hay không bằng cách sờ nắn tử cung qua thành bụng ngay sau khi thai sổ. 

1.2  Kéo dây rốn có kiểm soát  

Trước đây kéo dây rốn có kiểm soát được khuyến cáo áp dụng cho tất cả các 

trường hợp đẻ thường, do các nhân viên y tế đã được đào tạo về kỹ năng xử trí tích 

cực giai đoạn ba cuộc chuyển dạ thực hiện. Năm 2007, Bộ Y tế đã ban hành hướng 

dẫn “Xử trí tích cực giai đoạn ba cuộc chuyển dạ” trong đó khuyến cáo kéo dây rốn 

có kiểm soát sau khi tiêm bắp 10 đơn vị oxytocin được áp dụng cho tất cả các trường 

hợp đẻ đường âm đạo tại cơ sở y tế từ tuyến xã đến trung ương do nhân viên y tế đỡ 

đẻ thực hiện. Tuy nhiên bằng chứng nghiên cứu gần đây đã khuyến cáo kéo dây rốn 

chỉ nên thực hiện tại các cơ sở cung cấp dịch vụ đỡ đẻ có cán bộ y tế có kỹ năng và 

được đào tạo về xử trí tích cực giai đoạn ba cuộc chuyển dạ, còn các nơi không có 

nhân viên y tế có kỹ năng và chưa được đào tạo thì không được tiến hành kéo dây rốn 

có kiểm soát. 
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1.3  Xoa đáy tử cung  

Xoa đáy tử cung là một trong ba can thiệp của xử trí tích cực giai đoạn ba 

cuộc chuyển dạ được khuyến cáo tiến hành liên tục trong hai giờ đầu sau đẻ, với tần 

suất 15 phút/lần. Hơn nữa xoa đáy tử cung còn có thể giúp phát hiện sớm các 

trường hợp đờ tử cung sau đẻ, hạn chế được tai biến băng huyết. 

Thử nghiệm lâm sàng trên 200 sản phụ chia thành hai nhóm có và không xoa 

đáy tử cung sau khi xử trí tích cực giai đoạn ba cuộc chuyển dạ cho thấy giảm lượng 

máu mất, giảm số lượng sản phụ cần dùng thêm thuốc tăng co bóp tử cung ở nhóm 

có xoa đáy tử cung so với nhóm không xoa đáy tử cung. 

1.4  Kẹp và cắt dây rốn muộn  

Nghiên cứu về sinh lý ở trẻ sơ sinh cho thấy, trong phút đầu tiên sau sinh 

lượng máu truyền từ bánh rau sang trẻ sơ sinh khoảng 80ml và có thể lên tới 100ml 

trong 3 phút sau sinh. Lượng máu thêm này có thể cung cấp một lượng sắt tương 

ứng 40-50mg/kg cân nặng của trẻ, cùng với lượng sắt của cơ thể (khoảng 75mg/kg 

cân nặng) có thể giúp trẻ đủ tháng ngăn ngừa được thiếu máu thiếu sắt trong năm 

đầu. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng nếu kẹp rốn đúng thời điểm, một lượng 

máu sẽ từ bánh rau qua dây rốn đến đứa trẻ làm giúp cho trẻ đủ tháng không bị 

thiếu máu do thiếu sắt trong những tháng đầu, và đặc biệt ở trẻ non tháng không bị 

thiếu máu cũng như giảm tỷ lệ xuất huyết não do giảm prothrombin. 

Xuất phát từ các bằng chứng lâm sàng của các nghiên cứu về kẹp cắt dây rốn 

muộn, năm 2012, WHO đã khuyến cáo nên kẹp cắt dây rốn muộn (khi dây rốn 

ngừng đập hoặc 1-3 phút sau sổ thai) cho tất cả các trường hợp đẻ thường để ngăn 

ngừa tình trạng thiếu máu của trẻ. Chỉ kẹp cắt dây rốn sớm (trước 01 phút) đối với 

các trường hợp trẻ ngạt cần phải hồi sức tích cực. 

1.5  Tiếp xúc da kề da  

Trẻ được tiếp xúc da kề da với mẹ ngay từ những phút đầu sau khi sinh giúp 

tăng sự tương tác sớm giữa mẹ và con. Trẻ sẽ không bị hạ thân nhiệt, trẻ sẽ tìm vú 

mẹ sớm hơn và bú mẹ khoẻ hơn. Người mẹ cũng giảm lo lắng, giảm nỗi đau “vượt 

cạn một mình”. Kết quả nghiên cứu Cochrane phân tích gộp 34 thử nghiệm lâm 

sàng trên 2177 cặp mẹ con về tiếp xúc da kề da cho thấy các trẻ được tiếp xúc trực 

tiếp da kề da với mẹ ngay sau sinh thì ít khóc hơn so với các trẻ được nhân viên y tế 

chăm sóc, các bà mẹ cũng cảm thấy dễ dàng cho con bú mẹ hơn trong những tháng 

đầu sau đẻ, thời gian cho bú cũng lâu hơn. Các bà mẹ cũng ghi nhận trẻ gần gũi với 

mẹ hơn, tuy nhiên phương pháp lượng giá về mối quan hệ mẹ con cũng khó chính 

xác.  

1.6  Cho trẻ bú sớm 

Cho trẻ bú sớm và bú sữa mẹ hoàn toàn trong giờ đầu sau đẻ, không cho trẻ 

ăn thêm bất cứ một loại thực phẩm nào khác. Theo khuyến cáo của WHO, nên cho 

trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bú mẹ đồng thời bổ sung thêm 

các thực phẩm thích hợp khác cho đến 2 tuổi hoặc lâu hơn tùy trường hợp. Cho trẻ 

bú mẹ hoàn toàn có thể ngăn ngừa tử vong do tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính trong 3 tháng đầu. Cho trẻ bú sớm còn làm kích thích tuyến yên tăng tiết 

oxytocin giúp tử cung co tốt hơn để phòng ngừa chảy máu sau đẻ.  
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Chính từ các bằng chứng lâm sàng trên, WHO đã đưa ra khuyến cáo áp 

dụng 6 bước chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ bao 

gồm: 

1. Lau khô và ủ ấm; cho trẻ tiếp xúc trực tiếp da kề da (trẻ được đặt lên bụng 

mẹ ngay sau khi sinh và kéo dài ít nhất 90 phút sau sinh) 

2. Tiêm bắp 10 đơn vị oxytocin  

3. Kẹp dây rốn muộn (sau khi dây rốn đã ngừng đập hoặc 1-3 phút sau khi thai 

sổ) và kẹp và cắt dây rốn một thì. 

4. Kéo dây rốn có kiểm soát  

5. Xoa đáy tử cung cứ 15 phút một lần trong vòng 2 giờ đầu sau đẻ. 

6. Hỗ trợ cho trẻ bú sớm và bú mẹ hoàn toàn. 

 

2. Quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ 

 

2.1  Áp dụng: tất cả các trường hợp đủ điều kiện đẻ đường âm đạo  

2.2  Chuẩn bị 

2.2.1  Nhân lực: Tốt nhất nên có 02 người. Nếu không đủ nhân lực có thể một 

người thực hiện. 

2.2.2  Trang thiết bị và vật tư 

a) Bàn hồi sức trẻ sơ sinh:  

- Bề mặt bàn phẳng, khô, sạch và ấm, được trải khăn sạch 

- Bóng hút hoặc máy hút nhớt, nên dùng ống hút dùng 1 lần 

- Bóng tự phồng và mặt nạ sơ sinh 

b) Bàn để dụng cụ đỡ đẻ: 

- Dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn: 01 kéo cắt tầng sinh môn, 01 kẹp phẫu tích, 01 

kìm kẹp kim, 01 hộp đựng dung dịch sát khuẩn, gạc sát trùng, kim chỉ khâu.  

- Dụng cụ cặp và cắt dây rốn: 02 kẹp phẫu tích có mấu, 01 kéo cắt dây rốn, kẹp 

dây rốn nhựa. 

- Hai khăn khô, sạch (trải 01 khăn lên bụng sản phụ để đón bé và lau khô trẻ, 01 để 

ủ ấm cho trẻ). 

- Hai đôi găng tay vô khuẩn 

- Mũ sơ sinh để ngoài bàn dụng cụ. 

c) Thuốc:  

- Lấy sẵn 10 đơn vị oxytocin trong bơm tiêm. 

- Thuốc gây tê tầng sinh môn 

Tất cả các dụng cụ để trong tầm với của người đỡ đẻ. 

2.3  Tiến hành 

2.3.1  Tư vấn cho sản phụ 

Ngoài các bước tư vấn chung, cán bộ y tế cần tư vấn kỹ cho bà mẹ các nội 

dung sau: 

- Tiếp xúc da kề da: giúp điều hòa thân nhiệt cho trẻ, làm tăng sự gắn kết tình cảm 

mẹ con, giúp cho trẻ bắt đầu bú sớm. Tiếp xúc da kề da liên tục không gián đoạn 

sẽ giúp trẻ bú lần đầu thuận lợi. 



108 

- Cách phối hợp với cán bộ y tế để ôm trẻ ngay sau khi sinh, không để sản phụ bỡ 

ngỡ khi người đỡ đẻ đặt trẻ lên bụng, để cho trẻ tiếp xúc da kề da và an toàn cho 

trẻ. 

- Tiêm oxytocin với mục đích làm cho tử cung co bóp sớm giúp bong rau, rút ngắn 

thời gian sổ rau, hạn chế mất máu sau đẻ. 

- Lợi ích của việc kẹp và cắt dây rốn muộn: giúp cho trẻ sơ sinh nhận thêm được 

một lượng máu và nguồn dự trữ sắt có từ người mẹ, có thể ngăn ngừa được nguy 

cơ xuất huyết não thất, nhiễm khuẩn huyết muộn, giảm nguy cơ phải truyền máu 

vì thiếu máu nhất là đối với trẻ sinh non và nhẹ cân 

- Hợp tác với nhân viên y tế, xoa đáy tử cung đạt hiệu quả tốt. Có thể hướng dẫn 

sản phụ tự xoa đáy tử cung hoặc người nhà hỗ trợ xoa đáy tử cung trong trường 

hợp cần thiết 

2.3.2  Tiến hành đỡ đẻ 

- Người đỡ đẻ rửa tay; trải 01 tấm khăn khô, sạch lên bụng của sản phụ và mang 

sẵn 02 đôi găng vô khuẩn (nếu một người đỡ đẻ), nếu có 02 người thì găng của 

người chăm sóc rốn cũng phải vô khuẩn. 

- Khi cổ tử cung đã mở hết, đầu đã lọt thấp, sản phụ chuẩn bị rặn đẻ, người đỡ đẻ 

cần nhắc lại các bước và hướng dẫn sản phụ cách cho trẻ tiếp xúc da kề da và 

biết cách ôm trẻ nằm trên bụng mẹ  

Lưu ý: không cắt tầng sinh môn thường quy 

- Thông báo cho sản phụ ngày, giờ, phút sinh và giới tính của trẻ. 

- Đặt trẻ vào khăn khô trên bụng mẹ. 

- Nhanh chóng lau khô trẻ trong 05 giây đầu tiên theo trình tự (lau mắt, mặt, đầu, 

ngực, bụng, tay, chân, lưng, mông, cơ quan sinh dục…) vừa đánh giá nhanh toàn 

trạng chung của trẻ theo thường quy.  

- Bỏ khăn đã lau cho trẻ. 

Lưu ý: không hút miệng và mũi trẻ thường quy nếu:  

+ Nước ối trong, trẻ tự thở tốt 

+ Nước ối trong, miệng và mũi không có dịch, không có dấu hiệu tắc nghẽn 

+ Nước ối có phân su nhưng trẻ tự thở tốt và khỏe mạnh. 

2.3.3. Chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ 

Nếu trẻ khóc hoặc trương lực cơ tốt thì: 

- Đặt trẻ nằm sấp tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ, đầu nằm nghiêng giữa hai bầu 

vú, ngực áp vào ngực mẹ, tay để sang hai bên.  

- Đội mũ cho trẻ.  

- Dùng 1 khăn khô, sạch để che lưng cho trẻ. Nếu trời lạnh có thể dùng thêm áo 

ấm của mẹ hoặc khăn bông ấm đắp bên ngoài cho cả mẹ và con. 

- Hướng dẫn người mẹ ôm ấp, vuốt ve trẻ. 

Nếu trẻ không khóc hoặc thở nấc sau 30 giây lau khô, ủ ấm và kích thích: 

- Kẹp và cắt dây rốn ngay  

- Chuyển trẻ đến bàn hồi sức và tiến hành hồi sức sơ sinh 

- Đặt trẻ đúng tư thế cổ hơi ngửa để làm thông đường thở 
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- Chỉ hút miệng và mũi trẻ nếu có dấu hiệu tắc nghẽn hoặc nước ối có phân su và 

trẻ không khỏe (hút sâu trong miệng 5 cm, sâu trong mũi 3cm, không hút quá 20 

giây) 

- Tiến hành thông khí qua mặt nạ trong vòng 1 phút sau sinh 

+ Đặt mặt nạ kín cằm, miệng, mũi trẻ 

+ Bóp bóng với tần số 30-50 lần/phút, quan sát lồng ngực trẻ 

- Hồi sức sau 30 giây nếu: 

+ Nếu trẻ không thở hoặc thở nấc, đánh giá nhịp tim của trẻ. Nếu: 

* Nhịp tim < 100l/phút, tiếp tục thông khí bằng bóp bóng qua mặt nạ 

* Nhịp tim < 60 l / phút, sử dùng nguồn oxy hỗ trợ, tiến hành ấn ngực, hỗ 

trợ hô hấp khác, dùng thuốc. Chuyển tuyến nếu không có khả năng hồi sức 

+ Trẻ khóc được, thở ổn định không rút lõm lồng ngực, chuyển trẻ về nằm 

tiếp xúc da kề da với mẹ. Thực hiện các bước chăm sóc tiếp theo 

2.3.4 Tiêm oxytocin  

- Sờ nắn tử cung qua thành bụng để bảo đảm không còn thai trong tử cung. 

- Tiêm 10 đơn vị oxytocin vào mặt trước đùi sản phụ 

2.3.5 Kẹp dây rốn muộn và cắt dây rốn một thì 

- Người đỡ đẻ tháo bỏ đôi găng bẩn bên ngoài 

- Chờ cho đến khi dây rốn ngừng đập (khoảng 1-3 phút) thì mới tiến hành kẹp và 

cắt dây rốn một thì. 

- Kẹp dây rốn bằng kẹp nhựa cách chân rốn 2 cm, vuốt máu về phía mẹ đồng thời 

kẹp thứ 2 cách kẹp thứ nhất 3 cm. Cắt dây rốn sát kẹp thứ nhất bằng kéo vô khuẩn.  

Lưu ý: không bôi hoặc đắp bất kỳ thứ gì lên chân rốn 

2.3.6 Kéo dây rốn có kiểm soát 

Người đỡ đẻ đứng bên cạnh hoặc giữa 2 chân sản phụ: 

- Đặt bàn tay lên bụng dưới sản phụ để kiểm tra cơn co tử cung. Chỉ khi có cơn co 

tử cung mới thực hiện kéo dây rốn 

- Một tay cầm kẹp và dây rốn, giữ căng dây rốn, bàn tay còn lại đặt lên trên khớp 

vệ, giữ và ấn tử cung theo hướng ngược lên phía xương ức trong khi tay cầm kẹp 

dây rốn kéo với lực vừa phải theo hướng cơ chế đẻ (lúc đầu kéo xuống, tiếp đến 

kéo ngang rồi kéo lên). Động tác này nhằm đề phòng lộn đáy tử cung và để rau 

sổ theo hướng cong của khung chậu 

- Khi bánh rau đã ra đến âm hộ thì tay giữ dây rốn hạ thấp xuống cho trọng lượng 

bánh rau kéo màng rau bong ra theo. Nếu màng rau không bong ra thì hai tay 

người đỡ giữ bánh rau xoay theo một chiều để màng rau sổ ra ngoài. 

- Nếu kéo dây rốn trong 30-40 giây mà bánh rau không tụt xuống thấp thì dừng lại 

không tiếp tục kéo dây rốn nữa.Lúc này chỉ giữ dây rốn và chờ đến khi tử cung 

co bóp trở lại 

- Tiếp tục lặp lại động tác kéo dây rốn vừa phải kết hợp với ấn ngược tử cung về 

phía xương ức khi có cơn co tử cung 

- Khi kéo nếu thấy dây rốn dài ra, khó thao tác có thể cuộn dây rốn vào kẹp rốn 

cho dây rốn ngắn lại, nếu cần thiết thì cặp lại dây rốn sát với âm hộ. 
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Lưu ý:  
- Động tác kéo dây rốn không được quá thô bạo 

- Không bao giờ được kéo dây rốn mà không dùng bàn tay thứ 2 đẩy tử cung theo 

chiều ngược lên về phía xương ức 

2.3.7 Xoa tử cung 

- Ngay lập tức sau khi rau sổ ra ngoài phải xoa tử cung qua thành bụng cho đến khi 

tử cung co chặt lại 

- Cứ 15 phút xoa đáy tử cung một lần trong hai giờ đầu (có thể hướng dẫn cho sản 

phụ hoặc gia đình hỗ trợ). 

- Bảo đảm tử cung vẫn co tốt sau khi kết thúc xoa tử cung 

Lưu ý:  
- Các bước tiếp theo như kiểm tra rau hay phát hiện có chảy máu phải tìm nguyên 

nhân chảy máu sau đẻ để kịp thời xử trí theo đúng phác đồ.  

- Nếu sau 30 phút mà bánh rau chưa bong hoặc chảy máu nhiều thì cần bóc rau 

nhân tạo. 

2.3.8 Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ bà mẹ cho con bú sớm  

- Quan sát trẻ, khi nào thấy dấu hiệu trẻ đòi ăn (mở miệng, chảy nước dãi, thè lưỡi, 

liếm...), hướng dẫn mẹ giúp trẻ hướng về phía vú, đẩy nhẹ miệng trẻ gần sát vú. 

- Hướng dẫn tư thế và cách ngậm bắt vú: giữ cổ trẻ không gập hay vẹo sang một 

bên, bảo đảm miệng trẻ đối diện với vú mẹ, mũi trẻ đối diện núm vú và cằm 

chạm vào vào vú; Giữ người trẻ sát với ngực mẹ, ôm toàn bộ người trẻ. Chờ đến 

khi trẻ mở rộng miệng, kéo trẻ về phía vú, đưa môi dưới của trẻ vào phía dưới 

núm vú. 

- Các dấu hiệu trẻ ngậm và bú tốt: Miệng mở rộng; Môi dưới mở về phía ngoài; 

Cằm trẻ chạm vào vú; Bú chậm, sâu và có khoảng nghỉ. 
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2.4  Thực hiện đỡ đẻ đúng kỹ thuật theo quy trình tại bảng kiểm 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

Bảng kiểm 3 

Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ  

với trẻ thở được 

 (Thay thế các kỹ thuật: Đỡ đẻ thường ngôi chỏm,  

Chăm sóc sơ sinh bình thường ngay sau đẻ,  

Xử trí tích cực giai đoạn 3) 
 

Nội dung 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

I. Chuẩn bị trước sinh:     

1. Kiểm tra nhiệt độ phòng; tắt quạt     

2. Rửa tay (lần thứ nhất)    

3. Đặt trên bụng mẹ miếng vải khô    

4. Chuẩn bị khu hồi sức trẻ sơ sinh     

5. Kiểm tra túi và mặt nạ có làm việc không     

6. Kiểm tra bóng hút trên bàn đẻ (hoặc máy hút)    

7. Rửa tay (lần 2)    

8. Đeo 2 lần găng tay sạch (nếu chỉ có 1 người đỡ)    

9. Chuẩn bị panh, kẹp rốn (chỉ buộc), kéo theo thứ tự cho dễ dùng    

10. Kiểm tra đủ điều kiện (TSM phồng căng, ngôi thập thò âm hộ) 

thì tiến hành đỡ đẻ 

   

II. Đỡ đẻ:               Đỡ đầu    

11. Dùng 1 tay giữ tầng sinh môn qua 1 miếng gạc (hoặc khăn vô 

khuẩn) 

   

12. Hai ngón 2 và 3 của tay kia vít chỏm cho đầu cúi hơn    

13. Khi chỏm đã lộ ra khỏi âm hộ, 1 bàn tay ôm lấy chỏm hướng 

lên trên để các phần trán, mắt, mũi, mồm, cằm chui ra. Khi làm 

các thao tác này nói bà mẹ không rặn nữa (thổi mạnh và nhanh) 

   

14. Tay kia vẫn giữ tầng sinh môn cho khỏi rách    

15. Chờ cho đầu thai nhi tự xoay, người đỡ đẻ mới giúp nó xoay 

tiếp cho chẩm sang hẳn 1 phía (trái ngang hay phải ngang) 

 

   

Đỡ vai    

16. Kiểm tra xem có dây rốn quấn cổ hay không. Nếu có nới lỏng 

thêm. Nếu dây rốn quấn cổ chặt thì phải luồn 2 kẹp, kẹp cắt dây 

rốn giữa 2 kẹp rồi mới đỡ tiếp 

   

17. Áp 2 bàn tay vào 2 bên thái dương của thai    

18. Kéo nhẹ thai xuống về phía chân của người đỡ đẻ và hướng dẫn 

sản phụ rặn nhẹ cho đến khia vai trước sổ. 

   

19. Để đỡ vai sau, 1 bàn tay ôm lấy đầu tan hi cho gáy thai nằm 

giữa ngón 1 và 2 để kéo đầu lên trên. 

   

20. Bàn tay kia vẫn giữ tầng sinh môn để tránh bị rách khi vai sổ    

              Đỡ mông và chi    

21. Tay giữ gáy thai khi đỡ vai sau vẫn nguyên, tay giữ tầng sinh 

môn chuyển theo các phần ngực bụng, mông và chi dưới của 

thai 

   

22. Khi đến bàn chân của thai thì nhanh chóng bắt lấy để cho bàn 

chân nằm giữa khe các ngón 2,3,4 của tay đỡ mông. Thai được 

giữ theo tư thế nằn ngang. 
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Nội dung 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

III. Các việc cần làm ngay sau khi sinh cho mẹ và con:    

23. Đọc to thời điểm sinh (giờ, phút, giây ), giới tính    

24. Lau khô người của bé có được bắt đầu trong vòng 5 giây sau 

khi đẻ 

   

25. Lau khô trẻ kỹ càng (mắt, mặt, đầu, tay và chân)    

26. Bỏ tấm vải ướt     

27. Trẻ được tiếp xúc da kề da với mẹ    

28. Phủ một tấm vải lên người trẻ và đội mũ cho trẻ     

29. Kiểm tra xem có trẻ thứ hai không     

30. Tiêm bắp Oxytocin cho mẹ trong vòng 1 phút    

31. Tháo găng tay đầu    

32. Kiểm tra dây rốn trước khi kẹp, chỉ kẹp khi dây rốn ngừng đập  

 (thông thường là 1 – 3 phút) 

   

33. Kẹp dây rốn cách chân rốn 2 cm, vuốt máu dây rốn về phía mẹ.    

34. Kẹp thứ 2 cách kẹp thứ nhất 3 cm ( hoặc cách chân rốn 5cm). 

Cắt sát kẹp 1 bằng kéo vô khuẩn. 

   

35. Một tay cầm kẹp dây rốn. Một tay đặt lên bụng vùng trên khớp 

vệ, chờ tử cung co chặt thì giữ và đẩy tử cung về phía xương 

ức. 

   

36. Kéo dây rốn có kiểm soát, nhẹ nhàng theo hướng của cơ chế đẻ 

trong khi tay để trên bụng sản phụ đẩy tử cung theo chiều 

ngược lại 

   

37. Khi bánh rau đã ra đến âm hộ, nâng dây rốn lên để sức nặng 

bánh rau kéo nốt màng rau ra. Nếu màng rau không bong ra thì 

cầm bánh rau bằng hai tay đồng thời xoắn lại theo một chiều 

cho màng rau bong nốt. 

   

38. Xoa đáy tử cung qua thành bụng sản phụ đến khi tử cung co tốt 

và 15 phút 1 lần trong 2 giờ đầu sau đẻ 

   

39. Kiểm tra rau: khi tử cung co tốt và không có dấu hiệu chảy máu 

mới tiến hành kiểm tra rau theo thường lệ 

   

40. Tư vấn cho mẹ về những dấu hiệu đòi bú của trẻ (chảy nước 

dãi, mở miệng, lè lưỡi/liếm, gặm tay, bò trườn)  
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MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý  

CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH  

TRONG VÀ NGAY SAU ĐẺ 

1. Một số chú ý khi đỡ đẻ ngôi chỏm 

 
Hình: Giữ tầng sinh môn 

Chỉ giữ trong cơn rặn. Động tâc này hỗ trợ giữ trán lại cho chẩm tiến. Vì cần có một 

lực giữ nhất định, vì vậy người đỡ đẻ nên dùng tay thuận 

 

 
Hình: Hướng cho mặt sổ 

Khi đỡ chẩm, các đầu ngón tay hướng lên trên, thì khi mặt sổ các đầu ngón tay 

hướng xuống dưới để giúp cho trán, mặt ngửa lên. 

Cần chú ý nhất lúc sổ trán vì đưởng kính Dưới chẩm – Trán (10,5 cm) là đường 

kính sổ lớn nhất của Chẩm - Mu 
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Hình: Đỡ đẻ tại bàn 
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Đỡ đẻ tại giường - có thể một số bước khác đỡ đẻ tại bàn 

 

 
1.1  Đỡ đầu: Bàn tay thuận giữ tầng sinh môn, bàn tay kia đặt úp, dùng lòng bàn tay 

tác động lên vùng chẩm cho đầu cúi 

 

1.2  Đỡ mặt:  

- Bàn tay thuận vẫn giữ tầng sinh môn  

- Bàn tay kia hướng cho mặt ngửa lên 

 

 

1.3  Đỡ vai  

 

Hình: Đỡ vai trước 

Hai bàn tay áp vào trên và dưới mặt, kéo 

đầu xuống cho vai trước sổ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình: Đỡ vai sau 

Tay dưới trở lại giữ tầng sinh môn, tay 

trên chụm các đầu ngón đặt ở dưới mặt 

nâng đầu lên cho vai sau sổ (cũng để tránh 

rách tầng sinh môn khi sổ vai sau) 
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1.4  Đỡ mông và chân  

Hai tay lại giữ đầu thai nhi (như mô tả ở phần Đỡ đẻ tại bàn), kéo cho thân, 

mông và chân sổ. Sau đó đặt trẻ lên bụng người mẹ và cặp cắt rốn. 

 

 

2. Khó khăn và cách xử trí khi lấy rau (khi xử trí tích cực giai đoạn 3) 

2.1. Kéo dây rốn nhưng bánh rau không bong và không xuống dần trong tử cung: 

không được kéo giật, không được kéo mạnh, chờ đợi một lát rồi tiếp tục kéo lại. 

Nếu vẫn không kết quả, chờ cho rau bong tự nhiên rồi đỡ ra. Nếu rau vẫn không 

bong: Có thể dùng misoprostol: 1 viên 800 mcg hoặc 4 viên 200 mcg (tùy theo sẵn 

có lại thuốc nào) ngậm dưới lưỡi, sau 15 phút nếu rau không bong tiến hành bóc rau 

nhân tạo (nếu được phép) hoặc chuyển cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật. 

2.2. Trường hợp dây rốn bị đứt trong khi kéo: thực hiện bóc rau nhân tạo ngay (nếu 

được) hoặc xử trí như 2.1. 

2.3. Sau khi lấy rau bằng cách xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ mà vẫn chảy 

máu, xử trí theo bài “Phát hiện và xử trí chảy máu sau đẻ” và bài "Các thủ thuật xử 

trí chảy máu sau đẻ". 
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Bảng kiểm 4 

KIỂM TRA DÂY RỐN - MÀNG RAU - BÁNH RAU 

TT Quy trình 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

1 Kiểm tra dây rốn    

2 Xem có bị thắt nút không?    

3 
Quan sát mặt cắt của dây rốn xem có đủ 2 động mạch, 1 

tĩnh mạch và có bất thường gì không? 
   

4 
Đo độ dài của dây rốn (đo 2 phía, phía bánh rau và phía sơ 

sinh đã được kẹp cắt). 
   

 Kiểm tra màng rau    

5 
Cầm vào kìm đã kẹp dây rốn nâng bánh rau lên cho màng 

rau thỏng xuống. 
   

6 Quan sát màu sắc màng rau và đánh giá xem đủ hay thiếu.     

7 

Quan sát vị trí lỗ bấm ối hay vỡ ối có cân đối so với màng 

chung quanh. Khi lỗ rách lệch cần đo từ lỗ vỡ ối đến bờ 

bánh rau của bên có màng ngắn nhất (dưới 10 cm là rau 

bám thấp). 

   

8 

Với bánh rau trong sinh đôi: bóc tách màng ngăn đôi hai 

buồng ối xem có mấy nội và trung sản mạc để xác định có 

một hay hai bánh rau. 
   

 Kiểm tra mặt màng bánh rau    

9 
Đặt bánh rau cho mặt múi úp vào lòng bàn tay, màng rau 

toả ra xung quanh. 
   

10 
Quan sát vị trí bám của dây rốn: trung tâm, bám cạnh hay 

bám màng. 
   

11 

Quan sát các mạch máu từ chân dây rốn đi ra đến tận bờ 

mép bánh rau. Tìm xem có mạch máu nào đi từ rìa bánh 

rau ra ngoài màng rau để theo hướng đó phát hiện bánh rau 

phụ. 

   

 Kiểm tra mặt múi bánh rau    

12 
Đặt bánh rau trên mặt phẳng của khay hoặc trên lòng bàn 

tay, cho mặt múi ngửa lên. 
   

13 
Dùng bông hoặc gạc, gạt hết máu cục để dễ quan sát. Nếu 

được, quan sát dưới dòng nước chảy nhẹ. 
   

 

Quan sát từ trung tâm ra xung quanh bánh rau xem có nhẵn 

bóng, có bị xây sát, có mất múi nào không (nếu sót phải 

kiểm soát tử cung). 
   

14 
Đánh giá chất lượng múi rau: các ổ nhồi máu, các ổ lắng 

đọng canxi, tình trạng xơ hoá… 
   

15 
Ghi chép vào hồ sơ: giờ đỡ rau, kiểu sổ rau, lượng máu 

mất và các bất thường (nếu có). 
   

 

 

TỰ LƯỢNG GIÁ 

Học viên tự lượng giá bằng cách thực hành theo bảng kiểm, trên mô hình nhiều lần 
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BÀI 17. CÁC THỦ THUẬT XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU ĐẺ 

Mục tiêu bài học 

Sau khi học xong bài này, học viên thực hiện được: 

     Thực hiện được các thủ thuật trong xử trí chảy máu sau đẻ: khâu tầng sinh môn, 

bóc rau nhân tạo, kiểm soát tử cung, ép tử cung. 

 
 

Bảng kiểm KHÂU TẦNG SINH MÔN 

TT Quy trình 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

Chuẩn bị    

1.  Dụng cụ: sử dụng tiếp hộp cắt khâu tầng sinh môn đã chuẩn 

bị 

   

2.  Sát khuẩn lại vùng âm hộ, tầng sinh môn, không bôi dụng 

dịch sát khuẩn vào trong vết cắt hay vết rách. Trải khăn vô 

khuẩn 

   

3.  Người đỡ đẻ mang khẩu trang, rửa tay và mang găng vô 

khuẩn 

   

Kỹ thuật khâu    

4.  Chỉ khâu tầng sinh môn sau khi đã đỡ rau, kiểm tra rau và 

đường sinh dục 

   

5.  Đặt 1 bông tròn to (có dây thò ra ngoài) vào trong âm đạo để 

chặn máu từ lòng tử cung chảy ra.  

   

6.  Dùng van banh rộng âm đạo, quan sát kỹ mức độ rộng, sâu 

của vết rách, phải nhìn thấy đỉnh vết rách 

   

7.  Khâu âm đạo: khâu từ trong ra ngoài mũi rời bằng chỉ tự 

tiêu. Mũi khâu đầu tiên trên đỉnh vết cắt hoặc vết rách 

khoảng 5-7mm 

   

8.  Mũi khâu phải lấy tất cả bề dày của vết cắt hoặc rách của âm 

đạo 

   

9.  Hai mép vết cắt (vết rách) phải khớp đúng với nhau    

10.  Khâu âm đạo chấm dứt ở nếp màng trinh sao cho 2 mép 

màng trinh gắn lại với nhau. 

   

11.  Lớp cơ và tổ chức dưới da: Khâu chỉ tự tiêu mũi rời    

12.  Không để khoảng trống dưới vết rách hoặc cắt    

13.  Lớp da: Khâu mũi rời bằng chỉ không tiêu gắn hai mép da lại 

với nhau 

   

14.  Lấy bông trong âm đạo ra    

15.  Kiểm tra lại âm đạo bằng tay ngay trên vết khâu xem có máu 

tụ và còn chảy máu không 

   

16.  Sát khuẩn lại âm đạo, âm hộ.    

17.  Phủ gạc vô khuẩn và cho đóng băng vệ sinh    

18.  Đo lại mạch, huyết áp.    

19.  Hướng dẫn bà mẹ tự theo dõi và báo cho người đỡ đẻ ngay 

khi có bất thường.  

   

20.  Ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án    
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Bảng kiểm 

BÓC RAU NHÂN TẠO 

 

TT Quy trình Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

Chuẩn bị 

1 Găng vô khuẩn, khăn vô khuẩn.    

2 Thông đái.    

3 Thuốc giảm đau sử dung một trong các loại sau đây: 

+ Dolosal 0,10 g, hoặc 

+ Fentanyl 1% tiêm tĩnh mạch chậm 50 mcg (nơi có bác 

sĩ, sản phụ không có bệnh đường hô hấp), hoặc 

+ Diazepam 5 mg/ml tiêm tĩnh mạch chậm (nơi có bác sĩ) 

   

4 Thuốc co tử cung: oxytocin 5 đơn vị/ống, ergometrin 

0,02mg/ống, Misoprostol 200mcg/viên. 

   

5 Thuốc trợ tim, hồi sức để dùng khi cần.    

6 Betadin sát khuẩn, cồn 70o    

Tiến hành 

1 Giải thích cho sản phụ công việc sẽ phải làm để họ yên tâm 

cộng tác với cán bộ y tế khi làm thủ thuật. 

   

2 Tiêm thuốc giảm đau.    

3 Sát khuẩn vùng sinh dục ngoài.    

4 Thông đái (nếu cần).    

5 Cán bộ y tế mang trang bị bảo hộ.    

6 Rửa tay và mang găng vô khuẩn dài tới khuỷu tay.    

7 Sản phụ nằm tư thế đẻ - cán bộ y tế đứng ở vị trí thích hợp.    

8 Lót và trải khăn vô khuẩn dưới mông, trên bụng.    

9 Chụm các ngón tay của một bàn tay luồn vào tử cung theo 

hướng từ dưới lên trên (không cho ngón tay chạm vào 

vùng mông - hậu môn). 

   

10 Bàn tay để trên bụng giúp tử cung về tư thế chính giữa và 

cố định tại chỗ. Bàn tay kia luồn vào bên trong đến đáy tử 

cung. 

   

11 Thao tác trong buồng tử cung: dùng bờ trong bàn tay nhẹ 

nhàng bóc rau. 

   

12 Tay bên trong đẩy dần các mô trong đó ra ngoài và tiếp tục 

các thao tác kiểm soát tử cung. 

   

13 Phối hợp tốt hai tay trong và ngoài khi thao tác.    

14 Nếu sản phụ đau, động viên họ chịu đựng, há mồm ra thở 

và thư giãn các cơ. 

   

15 Rút tay ra khỏi tử cung (không cho vào trở lại nữa).    

16 Rửa và sát khuẩn lại vùng sinh dục    

17 Thăm hỏi, động viên sản phụ và thông báo kết quả bóc rau 

đã xong cho sản phụ yên tâm 

   

18 Đo mạch, huyết áp. Nắn bụng đánh giá co hồi tử cung.    

19 Ghi chép hồ sơ và cho thuốc (co bóp tử cung và kháng 

sinh). 
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Bảng kiểm 

KIỂM SOÁT TỬ CUNG 

 

TT Quy trình 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

Chuẩn bị 

1 Găng vô khuẩn, khăn vô khuẩn.    

2 Thông đái.    

3 Thuốc giảm đau sử dung một trong các loại sau đây: 

+ Dolosal 0,10 g, hoặc 

+ Fentanyl 1% tiêm tĩnh mạch chậm 50 mcg (nơi có bác 

sĩ, sản phụ không có bệnh đường hô hấp), hoặc 

+ Diazepam 5 mg/ml tiêm tĩnh mạch chậm (nơi có bác sĩ) 

   

4 Thuốc co tử cung: oxytocin 5 đơn vị/ống, ergometrin 

0,02mg/ống, Misoprostol 200mcg/viên. 

   

5 Thuốc trợ tim, hồi sức để dùng khi cần.    

6 Betadin sát khuẩn, cồn 70o    

Tiến hành 

1 Giải thích cho sản phụ công việc sẽ phải làm để họ yên tâm 

cộng tác với cán bộ y tế khi làm thủ thuật. 

   

2 Tiêm thuốc giảm đau.    

3 Sát khuẩn vùng sinh dục ngoài.    

4 Thông đái (nếu cần).    

5 Cán bộ y tế mang trang bị bảo hộ.    

6 Rửa tay và mang găng vô khuẩn dài tới khuỷu tay.    

7 Sản phụ nằm theo tư thế đẻ, CBYT đứng ở vị trí thích hợp.    

8 Lót và phủ khăn vô khuẩn dưới mông, trên bụng.    

9 Bàn tay để trên bụng giúp tử cung về tư thế chính giữa và cố 

định tại chỗ. 

   

10 Chụm các ngón tay của bàn tay kia luồn vào tử cung theo 

hướng từ dưới lên trên (không cho ngón tay chạm vào vùng 

mông - hậu môn sản phụ) vào bên trong đến đáy tử cung. 

   

11 Dùng các đầu ngón tay kiểm soát tử cung nhẹ nhàng.    

12 Phối hợp tốt hai tay trong và ngoài khi thao tác.    

13 Nếu sản phụ đau, động viên họ chịu đựng, há mồm ra thở 

và thư giãn các cơ. 

   

14 Khi đã thấy mặt trong tử cung sạch, tử cung co chặt lấy bàn tay 

bên trong thì rút tay ra khỏi tử cung và âm đạo (không cho vào 

trở lại nữa). 

   

15 Sát khuẩn lại vùng sinh dục.    

16 Thăm hỏi, động viên sản phụ và thông báo kết quả cho sản phụ 

yên tâm. 

   

17 Đo mạch, huyết áp, nắn bụng đánh giá co hồi tử cung. Nếu 

tử cung co hồi kém có thể tiêm bắp 10 đv oxytoxin hoặc 

ngậm dưới lưỡi 2 viên Misoprostol 200mcg. 

   

18 Ghi chép hồ sơ, cho thuốc co tử cung và kháng sinh.    
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TỰ LƯỢNG GIÁ 

Tự lượng giá theo bảng kiểm khi thực hành mô phỏng hoặc thực hành lâm sàng. 
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BÀI 18. CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH TRONG 

VÀ NGAY SAU ĐẺ KHI TRẺ KHÔNG THỞ ĐƯỢC  

(HỒI SỨC SƠ SINH) 

 

Mục tiêu bài học. 

Sau khi học xong bài này, học viên thực hiện được: 

1. Thực hiện hiệu quả kỹ năng Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ 

với trường hợp trẻ không thở được (bao gồm hồi sức sơ sinh). 2. Theo dõi, chăm 

sóc trẻ đầy đủ sau khi hồi sức. 

3. Hướng dẫn bà mẹ phối hợp chăm sóc trẻ sau hồi sức, chú trọng bú sữa mẹ và ủ 

ấm bằng phương pháp da kề da. 

 

1. Đánh giá, chẩn đoán: 

1.1. Các dữ kiện cần biết trước khi sổ thai để chuẩn bị hồi sức sơ sinh 

- Có suy thai cấp hay không: nước ối có lẫn phân su không? Nước ối có mùi hôi 

không? 

- Các thuốc sử dụng cho mẹ: đặc biệt các thuốc gây ức chế hô hấp như Morphin, 

các dẫn xuất của morphin như Dolargan, Dolosal? 

- Ảnh hưởng tuần hoàn của mẹ: mẹ có bị thiếu máu nặng hay xuất huyết không? 

- Thai nghén nguy cơ cao không: 

+ Mẹ tiểu đường 

+ Mẹ thiếu máu mạn tính nặng 

+ Mẹ cao huyết áp - suy tim 

+ Trẻ non tháng 

+ Trẻ già tháng 

+ Trẻ suy dinh dưỡng bào thai 

+ Đa thai 

+ Rau tiền đạo 

+ Nhiễm độc thai nghén - sản giật 

Từ các thông tin trên ta có thể tiên lượng được tình trạng trẻ để có cách xử trí 

thích hợp. 

2. Các nguyên tắc của Hồi sức sơ sinh (HSSS) 

2.1. Nguyên tắc A-B-C-D: HSSS cũng tuân thủ các nguyên tắc quan trọng sau: 

1. A- (Airway):   Thông đường hô hấp 

2. B- (Breathing):   Hỗ trợ hô hấp 

3. C- (Circulation):  Bảo đảm tuần hoàn tối thiểu có hiệu quả 

4. D- (Drug):    Sử dụng các thuốc cần thiết 

2.2. Ba nguy cơ cần tránh trong khi HSSS: 

- Tránh sang chấn: động tác HSSS phải nhẹ nhàng, chính xác. 

- Tránh bị lạnh: thấm khô nhanh, sưởi ấm, ủ ấm. 

- Tránh nhiễm khuẩn: HSSS trong điều kiện vô khuẩn. 
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2.3. Ba điều cần thiết: 

- Thông đường thở. 

- Giúp thở hiệu quả. 

- Bảo đảm tuần hoàn. 
 

3. Thực hiện hồi sức sơ sinh: 

4. Tiến hành Hồi sức sơ sinh theo bảng kiểm sau 

Bảng kiểm 

CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH TRONG VÀ NGAY 

SAU ĐẺ VỚI TRẺ KHÔNG THỞ ĐƯỢC 

(bao gồm HỒI SỨC SƠ SINH) 

 

Nội dung 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

  Chuẩn bị:    

1. Kiểm tra nhiệt độ phòng; tắt quạt    

2. Rửa tay (lần thứ nhất)    

3. Đặt lên bụng mẹ miếng vải khô     

4. Chuẩn bị khu hồi sức sơ sinh(bàn hồi sức khô, sạch, ấm)    

5. Kiểm tra túi và mặt nạ có làm việc không     

6. Kiểm tra bóng hút trên bàn đẻ (máy hút)    

7. Rửa tay (lần thứ hai)    

8. Đeo 2 lần găng tay    

9. Chuẩn bị bộ đỡ đẻ theo thứ tự dễ sử dụng     

Các bước tiến hành ngay sau đẻ     

10. Đặt trẻ lên bụng mẹ    

11. Lau khô trẻ kỹ lưỡng (mắt, mặt, đầu, ngực, lung, tay và 

chân) và kích thích trẻ thở 

   

12. Bỏ tấm vải ướt, ủ ấm cho trẻ    

13. Đánh giá sau 30 giây trẻ không thở, hoặc thở nấc    

14. Gọi giúp đỡ                   

15. Bỏ đôi găng tay ngoài cùng ra        

16. Nhanh chóng kẹp và cắt dây rốn        

17. Chuyển trẻ đến khu vực hồi sức, kích thích trong lúc di 

chuyển 

   

18. Nhanh chóng ủ ấm trẻ trong và sau khi di chuyển    

19. Đặt đầu trẻ đúng để mở thông luồng không khí    

20. Chỉ hút khi miệng và mũi trẻ bị tắc nghẽn. Hút sâu trong 

miệng 5cm, sâu trong mũi 3cm, hút khi rút ống thông ra. 

Thời gian hút không quá 20 giây 

   

21. Úp mặt nạ chặt qua cằm, mũi và mồm    

22. Bắt đầu bóp bóng qua mặt nạ thở trong vòng 1 phút sau 

sinh.  

   

23. Bóp 30-50 lần thở mỗi phút    

24. Sau 1-2 phút thông khí trẻ, trẻ không thở hoặc thở nấc. 

Kiểm tra nhịp tim của trẻ. Cho Oxy hỗ trợ (nếu có) 
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Nội dung 

Làm 

đủ, 

đúng 

Làm 

chưa 

đủ 

Không 

làm 

25. Nếu nhịp tim dưới 60l/phút: tiến hành ấn ngực    

26. Vị trí ấn ngực: 1/3 dưới xương ức, hay dưới đường liên 

núm vú 1 khoát ngó tay trẻ. Áp lực: Lún khoảng 1/3 đường 

kính trước – sau của lồng ngực trẻ 

   

27. Tần số ấn ngực: 120 – 140 l/p phối hợp với bóp bóng theo 

tỷ lệ Bóp bóng/ấn ngực = 1/3. 

   

28. Sau 30 giây đánh giá trẻ không thở tốt hơn, chuyển tuyến 

nơi có điều kiện theo dõi và hồi sức sơ sinh tốt hơn (đặt nội 

khí quản)  

   

29. Nếu trẻ bắt đầu thở hoặc khóc, ngừng thông khí. Quan sát 

để đảm bảo trẻ tiếp tục thở tốt. Cho trẻ tiếp xúc da kề da với 

mẹ. Ủ ấm trẻ. 

   

30. Tư vấn cho mẹ rằng trẻ đã ổn và các dấu hiệu đòi bú của trẻ     

 

 

5. Các mức độ chăm sóc sau hồi sức: sau khi hồi sức, trẻ có nguy cơ diễn tiến 

xấu trở lại. Vì vậy, cần theo dõi chặt chẽ để xử trí kịp thời các diễn biến của trẻ. 

Có 3 mức độ chăm sóc sau hồi sức: 

5.1. Chăm sóc thường quy: trẻ khỏe mạnh, không có yếu tố nguy cơ, nước ối 

trong: đặt trẻ cùng mẹ, giữ ấm, làm sạch đường thở. Trong khi thực hiện các 

thủ thuật luôn phải theo dõi cử động, nhịp thở và màu sắc da để xem có thể 

can thiệp các bước tiếp theo hay không. 

5.2. Chăm sóc theo dõi: Tất cả những trẻ có yếu tố trước, trong khi sinh, ối có 

phân su, thở yếu…sau khi tiến hành các bước hồi sức đầu tiên thích hợp vẫn 

có những nguy cơ diễn tiến xấu nên cần được đánh giá thường xuyên trong 

thời gian đầu sau sinh. Nên đặt trẻ ở phòng theo dõi có dụng cụ theo dõi hô 

hấp, tuần hoàn và các dấu hiệu sinh tồn được ghi nhận thường xuyên. 

5.3. Chăm sóc sau hồi sức: những trẻ cần thông khí áp lực dương hoặc những 

mức độ hồi sức tích cực hơn dễ có nguy cơ nặng trở lại, nguy cơ xuất hiện các 

biến chứng khác. Những trẻ này nên được tiếp tục đánh giá và theo dõi tại các 

đơn vị chăm sóc tích cực. 

 

 

TỰ LƯỢNG GIÁ 

Thực hành Hồi sức sơ sinh trên mô hình. 
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Phụ lục 1: 

KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI ĐỠ ĐẺ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3982/QĐ-BYT  

ngày 3 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế) 

Người đỡ đẻ có kỹ năng là những cán bộ y tế (bác sỹ, y sĩ, hộ sinh), được 

đào tạo và đạt những kỹ năng cần thiết về chăm sóc trước, trong và sau sinh đối với 

các trường hợp đẻ thường; phát hiện và xử trí phù hợp với phân tuyến kỹ thuật hoặc 

chuyển tuyến những trường hợp có nguy cơ cao hoặc tai biến ở bà mẹ, thai nhi và 

trẻ sơ sinh lên tuyến cao hơn. Người đỡ đẻ có kỹ năng ở Việt Nam phải đạt được 24 

kỹ năng chính sau: 

 

Kỹ năng Nội dung chi tiết của kỹ năng 

1. Giao tiếp hiệu 

quả với bà mẹ 

trong quản lý thai 

nghén, trong sinh 

đẻ và sau đẻ 

- Thực hành tốt kỹ năng giao tiếp. 

- Quan tâm đến yếu tố địa lý, văn hóa, phong tục tập quán 

trong quá trình chăm sóc. 

- Tôn trọng và khuyến khích những thói quen có lợi và hạn 

chế, ngăn chặn những thói quen không có lợi cho sức khỏe bà 

mẹ trẻ em. 

2. Khám thai - Thực hiện khám thai toàn diện: khám toàn trạng để phát 

hiện các bệnh lý kèm theo và khám bụng đánh giá sự phát 

triển của thai. Chú trọng việc theo dõi số đo chiều cao tử 

cung để xác định thai bình thường hay bất thường. 

- Hỏi đầy đủ các nội dung về tiền sử bệnh tật, tiền sử thai 

nghén, diễn biến quá trình mang thai của bà mẹ một cách tâm 

lý và bảo đảm riêng tư. 

- Ghi chép đầy đủ các nội dung khám và hỏi tiền sử của bà mẹ 

để theo dõi mang tính liên tục.  

3. Hỗ trợ bà mẹ và 

gia đình lập kế 

hoạch cho cuộc đẻ 

- Dự tính tuổi thai, ngày sinh cho bà mẹ để hỗ trợ lập kế 

hoạch cho cuộc đẻ phù hợp. 

- Nếu phát hiện bà mẹ có nguy cơ cao trong quá trình khám 

thai, cần hỗ trợ bà mẹ chuyển khám thai tại tuyến y tế có thể 

xử trí hiệu quả nguy cơ. 

- Nếu thai nghén bình thường: hướng dẫn/ hỗ trợ bà mẹ và gia 

đình lập kế hoạch cho cuộc đẻ khi khám thai tháng cuối, bao 

gồm: 

+ Nơi sinh đẻ. 

+ Ai sẽ ở bên bà mẹ thường xuyên khi chuyển dạ và sinh đẻ. 

+ Chuẩn bị vật dụng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh (tùy theo điều kiện 

của nơi sinh): quần áo, cốc thìa cho trẻ uống sữa, điều kiện giữ 

ấm cho mẹ và trẻ, các vật dụng khác. 

+ Hướng dẫn để bà mẹ biết dấu hiệu bắt đầu chuyển dạ. 
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Kỹ năng Nội dung chi tiết của kỹ năng 

+ Hỗ trợ tâm lý cho bà mẹ: chuyển dạ đẻ là quá trình sinh lý, 

làm gì để giảm đau, giảm khó chịu khi chuyển dạ 

+ Chuẩn bị và huy động sự hỗ trợ của cộng đồng nếu bà mẹ 

có nguy cơ phải chuyển tuyến: liên lạc với ai, đề nghị họ hỗ 

trợ gì 

4. Giáo dục bà mẹ 

và gia đình về việc 

tự chăm sóc khi 

mang thai, sinh đẻ 

và sau đẻ. 

- Hướng dẫn bà mẹ đến cơ sở y tế khám thai đúng lịch và khi 

có bất thường để được tư vấn phù hợp với tuổi thai. 

- Hướng dẫn bà mẹ tự chăm sóc mình, bao gồm: 

+ Dinh dưỡng; 

+ Làm việc, vận động, nghỉ ngơi; 

+ Vệ sinh (cơ thể, bộ phận sinh dục, vú); 

+ Phòng tránh những yếu tố không có lợi: hút thuốc (chủ 

động và thụ động), uống rượu, dùng thuốc, môi trường làm 

việc và sinh hoạt có độc hại; 

+ Cho con bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh và nuôi con 

bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; 

+ Kế hoạch hóa gia đình sau sinh; 

- Hướng dẫn gia đình chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh: 

+ Bảo đảm môi trường tốt: không quá ồn ào, không độc hại; 

+ Bảo đảm bảo dinh dưỡng tốt. 

+ Không nên áp dụng những thói quen không có lợi cho bà 

mẹ và trẻ sơ sinh. 

5. Phát hiện, xử trí 

bệnh, các yếu tố 

nguy cơ, các điều 

kiện bất lợi cho bà 

mẹ trong thời kỳ 

thai nghén. 

- Phát hiện những yếu tố nguy cơ liên quan đến tiền sử bệnh 

tật, tiền sử thai nghén; tư vấn đầy đủ về những biến cố có thể 

xảy ra trong thời gian mang thai và chuyển dạ, để bà mẹ tuân 

thủ khám thai, theo dõi thai nghén và đẻ tại cơ sở y tế. 

- Xử trí ban đầu, xử trí cấp cứu bệnh hoặc nguy cơ của bà mẹ 

theo quy định quốc gia về phân tuyến kỹ thuật (nếu có). 

- Chuyển tuyến phù hợp, an toàn trong điều kiện của cơ sở y 

tế; huy động cộng đồng/ liên tuyến để chuyển tuyến kịp thời, 

hiệu quả. 

6. Phát hiện, xử trí 

tiền sản giật và sản 

giật 

- Hướng dẫn được cho bà mẹ và gia đình phát hiện một số 

dấu hiệu bất thường: đau đầu, mờ mắt, co giật ở mặt hoặc 

toàn thân và đến cơ sở y tế ngay khi có 1 trong các dấu hiệu 

bất thường. 

- Theo dõi huyết áp thường xuyên, phát hiện sớm tăng huyết 

áp/ tiền sản giật/ sản giật trong quá trình thai nghén, trong 

chuyển dạ và sau đẻ để xử trí kịp thời theo tuyến y tế. 

- Thực hiện đầy đủ các bước xử trí cơn co giật của sản giật, 

chú trọng sử dụng Magnesi sunfat. 

- Hướng dẫn gia đình sản phụ phối hợp trong xử trí và chăm 

sóc bà mẹ trong quá trình xử trí. 

- Huy động cộng đồng/ liên tuyến chuyển tuyến kịp thời (nếu 

cần). 
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Kỹ năng Nội dung chi tiết của kỹ năng 

 7. Xác định 

chuyển dạ 

- Khi khám thai tháng cuối, tư vấn cho bà mẹ các dấu hiệu 

khởi phát của chuyển dạ (đau bụng từng cơn; ra nhầy hồng 

âm đạo...) và đến cơ sở y tế kịp thời. 

- Hướng dẫn bà mẹ ghi lại thời điểm bắt đầu có dấu hiệu 

chuyển dạ và thông tin cho cơ sở y tế. 

8. Khám âm đạo 

bảo đảm an toàn 

cho bà mẹ và 

người đỡ đẻ. 

- Giải thích cho bà mẹ về việc khám âm đạo để bà mẹ phối 

hợp trong quá trình khám. 

- Chuẩn bị đầy đủ và sử dụng dụng cụ khám âm đạo vô 

khuẩn. 

- Khám âm đạo đúng thời điểm trong cuộc chuyển dạ để 

tránh nhiễm khuẩn. 

- Khám âm đạo nhẹ nhàng, nhận định đầy đủ các dấu hiệu 

của chuyển dạ: độ xóa mở của cổ tử cung, ối, ngôi thai, độ 

lọt, tiểu khung. 

9. Theo dõi, chăm 

sóc bà mẹ và thai 

nhi trong chuyển 

dạ 

- Theo dõi toàn trạng của bà mẹ: dấu hiệu sinh tồn, thể trạng. 

- Theo dõi các dấu hiệu của chuyển dạ: cơn co tử cung, ối, độ 

lọt ngôi thai. 

- Theo dõi tình trạng thai nhi: tim thai. 

- Chăm sóc bà mẹ: ăn uống, vận động, tinh thần, vệ sinh, các 

biện pháp giảm đau trong chuyển dạ... 

10. Ghi chép tình 

trạng bà mẹ và thai 

nhi trên Biểu đồ 

chuyển dạ 

- Theo dõi đầy đủ diễn biến của các yếu tố trong chuyển dạ 

theo Biểu đồ chuyển dạ. 

- Đánh giá được diễn biễn của cuộc chuyển dạ qua Biểu đồ 

chuyển dạ. 

- Khi phát hiện yếu tố nguy cơ trong chuyển dạ (ngôi bất 

thường/ suy thai/ ối vỡ non/ ối vỡ sớm/ cơn co tử cung bất 

thường, sản giật...) cần xử trí kịp thời, phù hợp với tuyến y tế. 

11. Xác định và xử 

trí chuyển dạ đình 

trệ 

- Xác định chuyển dạ đình trệ qua thăm khám và theo dõi sản 

khoa bằng biểu đồ chuyển dạ hoặc Monitoring: cơn co tử 

cung không hiệu quả/ đầu thai nhi không lọt/ cổ tử cung 

không tiến triển. 

- Giải thích, động viên để bà mẹ hiểu và phối hợp với nhân 

viên y tế trong quá trình xử trí. 

- Xử trí phù hợp theo quy định quốc gia về tuyến kỹ thuật. 

- Hướng dẫn gia đình và huy động cộng đồng/ liên tuyến hỗ 

trợ nếu phải chuyển tuyến. 

12. Đỡ đẻ thường 

ngôi chỏm  

- Giải thích với bà mẹ về các dấu hiệu chuyển dạ và công 

việc người đỡ đẻ phải làm trong cuộc đẻ. 

- Hướng dẫn bà mẹ phối hợp với người đỡ đẻ: Chăm sóc để 

giảm đau (tư thế, xoa lưng), dinh dưỡng trong chuyển dạ 

(uống nước ORS hoặc nước quả, uống ít một, nhiều lần); 

cách rặn, thời điểm rặn 

- Hướng dẫn người phụ giúp đỡ đẻ: khi nào để bà mẹ nằm 

đầu cao, khi nào để đầu thấp 



130 

Kỹ năng Nội dung chi tiết của kỹ năng 

- Thống nhất việc phối hợp với người làm nhiệm vụ giảm đau 

cho bà mẹ (nếu có). 

- Đỡ đẻ đúng lúc: cổ tử cung mở hết, đầu lọt, ối vỡ/ bấm ối. 

- Đỡ đẻ đúng kỹ thuật: tôn trọng sự di chuyển của thai trong 

ống đẻ (lọt, xuống, quay, sổ). 

- Đỡ đẻ an toàn: giữ/ cắt tầng sinh môn đúng lúc, đúng cách; đỡ 

thai đúng kỹ thuật; giữ trẻ chắc chắn để không rơi trẻ; đảm bảo 

nhiệt độ phòng để bà mẹ và trẻ sơ sinh không bị lạnh. 

- Sử dụng thuốc đúng chỉ định, đúng liều dùng, đường dùng, 

khi thật cần thiết (thuốc tăng co tử cung, thuốc giảm co bóp 

tử cung, thuốc kháng sinh).  

13. Xử trí tích cực 

giai đoạn 3 cuộc 

chuyển dạ 

- Giải thích cho bà mẹ về các bước trong xử trí tích cực giai 

đoạn 3 và tác dụng của việc làm để bà mẹ phối hợp trong quá 

trình làm thủ thuật. 

- Thực hiện kỹ thuật đúng chỉ định, đúng quy trình kỹ thuật, 

đảm bảo an toàn cho bà mẹ và người đỡ đẻ, bao gồm: 

  + Kiểm tra chắc chắn không còn thai trong tử cung và tử 

cung co hồi tốt. 

  + Tiêm bắp 10 đv Oxytoxin. 

  + Kéo dây rau có kiểm soát (tránh lộn tử cung). 

- Có phương án xử trí bất thường khi xử trí theo tuyến y tế. 

14. Phát hiện, xử 

trí chảy máu sau 

đẻ. 

- Theo dõi co hồi tử cung, sản dịch, mạch, huyết áp theo đúng 

quy định để có thể phát hiện sớm chảy máu sau đẻ. 

- Đánh giá được sự co hồi tử cung của bà mẹ ngay sau đẻ và 

thời kỳ sau đẻ. 

- Hướng dẫn bà mẹ và gia đình cách phát hiện sớm dấu hiệu 

chảy máu sau đẻ. 

- Xác định đúng nguyên nhân chảy máu sau đẻ. Nguyên nhân 

thường gặp là: 

  + Đờ tử cung 

  + Sót rau 

  + Chấn thương đường sinh dục 

- Giải thích cho bà mẹ và gia đình về tầm quan trọng và công 

việc cần làm trong quá trình xử trí. 

- Xử trí đúng phác đồ, đúng kỹ thuật, hiệu quả, an toàn từng 

hình thái chảy máu sau đẻ, phù hợp quy định quốc gia phân 

tuyến kỹ thuật. 

- Hướng dẫn người nhà phối hợp với nhân viên y tế trong quá 

trình xử trí. 

- Huy động cộng đồng/ liên tuyến trong xử trí và chuyển 

tuyến (nếu cần). 
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15. Theo dõi, chăm 

sóc bà mẹ thời kỳ 

sau đẻ 

- Theo dõi bà mẹ toàn diện trong các giai đoạn của thời kỳ 

sau đẻ (sau đẻ 6 giờ đầu; ngày thứ nhất và những ngày sau). 

Chú trọng: 

  + Mạch, huyết áp, nhiệt độ 

  + Co hồi tử cung 

  + Sản dịch 

- Thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo đảm tử cung co 

hồi tốt sau đẻ. 

- Hướng dẫn bà mẹ cách kích thích tử cung để tăng co hồi, 

đồng thời phát hiện bất thường của co hồi tử cung, sản dịch. 

- Chăm sóc, hướng dẫn chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh phù 

hợp từng giai đoạn của thời kỳ sau đẻ phù hợp với văn hóa 

của địa phương, tôn trọng những thói quen tốt, chăm sóc 

mang tính cá biệt. Chú trọng dinh dưỡng; vệ sinh. 

- Tư vấn cho bà mẹ và gia đình về kế hoạch hóa gia đình sau 

đẻ. 

16. Hướng dẫn bà 

mẹ nuôi con bằng 

sữa mẹ 

- Giải thích cho bà mẹ và gia đình để có hiểu biết đầy đủ về 

tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ. 

- Hướng dẫn bà mẹ và gia đình về nội dung nuôi con bằng 

sữa mẹ, bao gồm: 

  + Cho con bú ngay sau đẻ. 

  + Cho con bú đúng cách (tư thế bà mẹ, tư thế trẻ, cách ngậm 

bắt vú...). 

  + Thời gian cho con bú. 

- Hướng dẫn bà mẹ cách bảo vệ nguồn sữa mẹ. 

17. Phát hiện bất 

thường của bà mẹ 

và trẻ sơ sinh trong 

thời kỳ sau đẻ 

- Phát hiện và hướng dẫn bà mẹ tự phát hiện những dấu hiệu 

bất thường trong thời kỳ sau đẻ: sản giật, nhiễm khuẩn, rối 

loạn tâm thần... 

- Phát hiện và hướng dẫn bà mẹ tự phát hiện những dấu hiệu 

bất thường của trẻ sơ sinh tại mắt, da, rốn, tiêu hóa, hô hấp...  

- Xử trí bất thường của bà mẹ, trẻ sơ sinh kịp thời, đúng kỹ 

thuật, an toàn phù hợp với quy định quốc gia về phân tuyến 

kỹ thuật. 

- Huy động cộng đồng, liên tuyến trong quá trình xử trí, 

chuyển tuyến (nếu cần). 

18. Tư vấn về Kế 

hoạch hóa gia đình 

sau đẻ 

- Tư vấn về tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình sau đẻ. 

- Tư vấn để bà mẹ lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp 

trong thời kỳ cho con bú. 

- Tư vấn về thời điểm bắt đầu sử dụng biện pháp tránh thai. 

19. Đánh giá tình 

trạng sơ sinh và 

chăm sóc sơ sinh 

ngay sau đẻ 

- Đánh giá trẻ theo chỉ số Apgar đầy đủ, đúng thời điểm để 

nhận định đúng tình trạng trẻ sơ sinh ngay sau đẻ. 

- Thực hiện chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ đầy đủ theo quy 

trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho trẻ. Bao gồm: 

  + Lau khô, giữ ấm. 
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  + Chăm sóc mắt, rốn. 

  + Tiêm vitamin K1 ngay sau đẻ và các loại vắc xin phòng 

bệnh theo quy định. 

  + Tiếp xúc da kề da và nuôi con bằng sữa mẹ. 

- Phát hiện các dị tật bẩm sinh và xử trí kịp thời, đúng quy 

định quốc gia về phân tuyến kỹ thuật (nếu có).  

20. Hồi sức sơ sinh 

(Phát hiện và xử trí 

tình trạng đe dọa 

nguy hiểm đối với 

trẻ sơ sinh)  

- Xác định đúng tình trạng ngạt sơ sinh ngay sau đẻ (nếu có). 

Có thể đánh giá nhanh trường hợp trẻ ngạt qua quan sát màu 

da khi chưa đánh giá đầy đủ các chỉ số, để xử trí bất thường 

cho trẻ sơ sinh kịp thời, phù hợp. 

- Thực hiện hồi sức sơ sinh đúng kỹ thuật, nhanh chóng, an 

toàn, theo quy định quốc gia về phân tuyến kỹ thuật. Bao 

gồm: 

  + Thông đường hô hấp 

  + Hỗ trợ hô hấp 

  + Bảo đảm tuần hoàn tối thiểu có hiệu quả 

  + Sử dụng các thuốc cần thiết. 

- Huy động cộng đồng, liên tuyến để chuyển tuyến kịp thời, 

hiệu quả (nếu cần). 

21. Giáo dục người 

phụ nữ và gia đình 

họ về dự phòng 

nhiễm trùng đường 

sinh sản, bệnh lây 

truyền qua đường 

tình dục, bao gồm 

cả HIV 

- Truyền thông, tư vấn cho người phụ nữ và gia đình họ về 

những nguy cơ gây bệnh nhiễm trùng đường sinh sản và bệnh 

lây truyền qua đường tình dục. 

- Các biện pháp phòng nhiễm trùng đường sinh sản và bệnh 

lây truyền qua đường tình dục. 

- Sự cần thiết khám phụ khoa định kỳ 6 tháng - 1 năm /lần. 

- Hướng dẫn người phụ nữ về những dấu hiệu để giúp phát 

hiện sớm nhiễm trùng đường sinh sản và bệnh lây truyền qua 

đường tình dục, đến cơ sở y tế điều trị kịp thời. 

- Phát hiện và điều trị được 1 số hội chứng nhiễm trùng 

đường sinh sản/bệnh lây truyền qua đường tình dục theo quy 

định quốc gia về phân tuyến kỹ thuật. 

22. Hỗ trợ những 

người đỡ đẻ chưa 

đạt tiêu chuẩn kỹ 

năng 

- Xác định được những người làm công tác đỡ đẻ nhưng chưa có 

đầy đủ kỹ năng của ”Người đỡ đẻ có kỹ năng” tại nơi mình làm 

việc. 

- Xác định được kỹ năng họ thiếu hụt. 

- Hỗ trợ ngay khi họ phải tham gia các công việc chăm sóc bà 

mẹ và trẻ sơ sinh. 

- Lập kế hoạch hỗ trợ cho họ hoàn thiện các kỹ năng (thời gian, 

địa điểm, nội dung, phương pháp). 

23.Thu thập, báo 

cáo, phân tích dữ 

liệu liên quan đến 

bà mẹ và trẻ sơ 

sinh 

- Thu thập, báo cáo số liệu hàng tháng, quý, năm theo quy 

định quốc gia. 

- Phân tích dữ liệu liên quan đến chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ 

sinh để cải thiện quá trình chăm sóc (thực hành dựa vào bằng 

chứng). 
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24. Chia sẻ trách 

nhiệm; Phối hợp 

với đồng nghiệp, 

và cộng đồng trong 

chăm sóc sức khỏe 

bà mẹ và trẻ em 

- Phối hợp với đồng nghiệp trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, 

trẻ em tại cơ sở y tế: theo dõi, chăm sóc mang tính toàn diện, 

liên tục; bàn giao đầy đủ, cụ thể về kết quả theo dõi tình trạng 

sức khỏe bà mẹ, trẻ em, thuốc... 

- Phối hợp với cộng đồng trong việc chăm sóc bà mẹ, trẻ em 

tại nhà, chuyển tuyến, hỗ trợ cấp cứu... 

- Cung cấp thông tin cho bà mẹ và gia đình trong quá trình 

chăm sóc bà mẹ, trẻ em phù hợp với từng thời kỳ. 
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Phụ lục 2 

BIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠ THEO TÌNH HUỐNG 

 

Sau đây là một số biểu đồ chuyển dạ đã được vẽ theo tình huống tại bài ”Biểu 

đồ chuyển dạ”. Học viên nghiên cứu từng Biểu đồ chuyển dạ và đối chiếu với lý 

thuyết về cách vẽ Biểu đồ chuyển dạ để nhận xét 


