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ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỈ LỆ TIM BẨM SINH NẶNG  

Ở TRẺ SƠ SINH MẮC BỆNH TIM BẨM SINH  

TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2017 – 2018 

Võ Đức Trí*, Cam Ngọc Phượng**, Hà Mạnh Tuấn***, Nguyễn Thanh Nguyên**** 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề và mục tiêu: Dị tật bẩm sinh là nguyên nhân tử vong cao hàng thứ hai ở trẻ sơ sinh trong đó 

21,3% do tim bẩm sinh nặng. Nhiều điểm mới, phức tạp về lâm sàng, điều trị, tiên lượng tim bẩm sinh (TBS) 

nặng ở trẻ sơ sinh nên việc nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng tim bẩm sinh nặng ở trẻ sơ sinh là rất cần thiết. Kết 

quả nghiên cứu góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc, tư vấn và điều trị tim bẩm sinh nặng ở trẻ sơ sinh.  

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả có phân tích tiến cứu trên 301 trẻ sơ sinh mắc tim bẩm sinh 

nhập viện Nhi Đồng 1 từ 4/2017 – 4/2018.  

Kết quả: Tỉ lệ TBS nặng là 21,9%. Tật TBS nặng phụ thuộc ống động mạch 72,6%. Trong nhóm TBS nặng 

trẻ bị tím 81,8%, suy hô hấp 71,2%, dùng PGE1 48,5%, nhiễm trùng bệnh viện lúc nhập khoa 48,5%, sốc 

12,1%, suy tim 15,2%, TBS nặng cần bóp bóng, thở máy là 54,5%.31,5% trẻ có dị tật bẩm sinh kèm. Tỉ lệ tử 

vong ở nhóm tim bẩm sinh không nặng và nặng lần lượt là 3,8% và 28,8%. Các yếu tố liên quan tử vong gồm 

trẻ có suy tim, tím nặng, suy hô hấp nặng và TBS nặng không thể can thiệp phẫu thuật.  

Kết luận: Tỉ lệ tim bẩm sinh nặng khá cao, lâm sàng nặng. Các yếu tố liên quan tử vong gồm trẻ có suy tim, 

tím nặng, suy hô hấp nặng và TBS nặng không thể can thiệp phẫu thuật. 

Từ khóa: tim bẩm sinh nặng, sơ sinh 

ABSTRACT 

CLINICAL FEATURES OF CRITICAL CONGENITAL HEART DISEASE IN NEWBORN AT CHILDREN 

HOSPITAL No 1 IN 2017 – 2018 

Vo Duc Tri, Cam Ngoc Phuong, Ha Manh Tuan, Nguyen Thanh Nguyen 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 120 – 125 

Objectives: Birth defects are the second highest cause of death in newborns, of which 21,3% are due to 

critical congenital heart disease. Lots of new complicated clinical characteristics, treatment and prognosis of 

critical congenital heart disease (CHD) in newborns that need to study. The research results contribute to 

improving the quality of care, counseling and treatment of critical congenital heart disease in newborns.  

Methods: Cross-sectional study analysis on 301 newborns with congenital heart disease admitted to 

Children's Hospital 1 from 4/2017 - 4/2018.  

Results: The rate of critical CHD in newborn is 21.9%. Ductal-dependent critical CHD is 72.6%. In critical 

CHD group, newborn with cyanosis: 81.8%, respiratory failure 71.2%, using PGE1 48.5%, hospital infection 

48.5%, shock 12.1%, heart failure 15.2 %, critical CHD need ventilating with ballon or mechanical ventilation is 

54.5%. 31.5% of newborn have congenital malformations. Mortality rates in congenital heart groups are not 

severe and severe at 3.8% and 28.8%, respectively. Death related factors include children with heart failure, 

severe cyanosis, severe respiratory failure and critical CDH that cannot surgery. 

*Bệnh viện Nhi Đồng 1 **Bệnh viện Hạnh Phúc *** Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

****Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Tác giả liên lạc: BSCK2. Võ Đức Trí ĐT: 0903615656 Email: voductri2000@gmail.com 
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Conclusions: The rate of critical congenital heart disease is quite high and severe. Death related factors 

include children with heart failure, severe cyanosis, severe respiratory failure and critical CDH that cannot surgery. 

Key words: critical congenital heart disease in newborn 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tim bẩm sinh (TBS) nặng ở trẻ sơ sinh là 

những dị tật nặng ở tim gây tím, suy hô hấp 

nặng, sốc xảy ra sớm trong thời kỳ sơ sinh và cần 

can thiệp điều trị bằng thông tim, phẫu thuật 

sớm sau sinh để tránh tử vong(3). Tại bệnh viện 

Nhi Đồng 1 năm 2016, trẻ sơ sinh chiếm 4,7% 

tổng số trẻ nhập viện nhưng tỉ lệ tử vong do dị 

tật bẩm sinh thì TBS nặng chiếm 21,3%(11). Nhiều 

điểm mới và phức tạp trong vấn đề chẩn đoán, 

xử trí TBS ở trẻ sơ sinh(12) do đó việc nghiên cứu 

đặc điểm lâm sàng tim bẩm sinh nặng ở trẻ sơ 

sinh là cần thiết giúp cho công tác chẩn đoán, 

điều trị, tiên lượng và tư vấn tốt hơn. 

Mục tiêu nghiên cứu  

Xác định tỉ lệ TBS nặngtrong số trẻ sơ sinh 

mắc bệnh TBS, các đặc điểm lâm sàng và các 

yếu tố liên quan tử vong ở trẻ sơ sinh mắc 

bệnh TBS nặng điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 

1 năm 2017 – 2018.  

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu cắt ngang. 

Đối tượng nghiên cứu 

Tiêu chí đưa vào nghiên cứu 

Những trẻ sơ sinh được xác định TBS bằng 

siêu âm tim Doppler màu.  

Tiêu chí loại trừ 

Không.  

Cỡ mẫu  

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu nhằm ước 

lượng 1 tỉ lệ cho nghiên cứu mô tả: 

 
Vậy cỡ mẫu (sử dụng phần mềm Statcal): P 

là tỉ lệ TBS nặng trong tổng số TBS ở trẻ sơ sinh. 

Nếu p = 20%(17), sai số biên của ước lượng 

5%, n = 246.  

Nếu p = 25%(11), sai số biên của ước lượng 

5%, n = 288.  

Cỡ mẫu thực tế của chúng tôi là 301 trẻ. 

Phương pháp thu thập số liệu 

Bệnh TBS là các dị tật bẩm sinh của buồng 

tim, van tim, vách tim và các mạch máu lớn xảy 

ra ngay trong thời kỳ bào thai(3). Trong nghiên 

cứu này chúng tôi sử dụng siêu âm tim Doppler 

màu để chẩn đoán xác định.  

Theo cơ quan kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ(3) và 

tác giả Vũ Minh Phúc(17) gọi là TBS nặng khi kết 

quả siêu âm tim Doppler màu có kết quả là 1 

trong các dị tật sau: 

TBS có lưu lượng máu hệ thống lệ thuộc ống 

động mạch (OĐM): Gồm các tật hẹp van động 

mạch chủ (ĐMC) nặng, hẹp eo ĐMC nặng, đứt 

đoạn cung ĐMC, hội chứng thiểu sản tim trái. 

TBS có lưu lượng máu lên phổi lệ thuộc 

OĐM: Gồm các tật hoán vị đại động mạch, 

không lỗ van 3 lá, hẹp van động mạch phổi 

(ĐMP) nặng, không lỗ van ĐMP, tứ chứng Fallot 

kèm không lỗ van ĐMP.  

TBS nặng không lệ thuộc ống động mạch: 

Gồm các tật TBS như thân chung động mạch, bất 

thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn, bất 

thường Ebstein (van 3 lá đóng thấp), tứ chứng 

Fallot kèm không có van ĐMP.  

Thu thập số liệu lâm sàng dựa vào phiếu thu 

thu thập số liệu: Thu thập các thông tin tuổi, 

giới, địa chỉ, cân nặng, tuổi thai, kết quả siêu âm 

chẩn đoán tiền sản, dấu hiệu lâm sàng như sốc, 

suy hô hấp, cách thức hỗ trợ hô hấp, cao áp phổi, 

nhiễm trùng sơ sinh, tím tái, cao áp phổi, dùng 

PGE1. Siêu âm tim do 2 bác sĩ thực hiện, trong 

đó có ít nhất một bác sĩ cột 1 của khoa tim mạch 

bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Phân tích và xử lý số liệu 

Chúng tôi tính cỡ mẫu bằng phần mềm PS 

và Statcal. Nhập liệu và quản lý dữ liệu bằng Epi 



Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 4 * 2019

 

Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1 122

data 3.1. Quản lý tài liệu tham khảo bằng phần 

mềm Cross-reference. 

Xử lý bằng phần mềm Spss 23 và Stata 12.  

Xử lý thống kê với biến định tính dùng 

thống kê mô tả tần số, phần trăm. Trung vị cho 

thang đo thứ tự.  

Thống kê phân tích 

Biến định danh so sánh tỉ lệ với chi bình 

phương, chính xác Fisher (khi tần số lý thuyết ≤4).  

Biến thứ tự dùng chi bình phương khuynh hướng.  

Biến định lượng có phân phối chuẩn và đồng 

nhất 

Thống kê mô tả: trung bình, độ lệch chuẩn. 

Thống kê phân tích: so sánh trung bình t – 

test độc lập, t – test từng cặp, phân tích phương 

sai (nếu sự khác biệt có ý nghĩa dùng test LSD 

hay Bonferroni hay Student-Newman-Keuls để 

tìm sự khác biệt từng cặp nhóm).  

Phân phối không chuẩn và không đồng nhất:  

Thống kê mô tả: trung vị, khoảng tứ phân 

vị (KTV).  

Thống kê phân tích: Mann Whitney cho 2 

mẫu độc lập, Wilcoxon (matched pairs signed 

rank sum) cho 2 mẫu từng cặp, Kruskal – Wallis 

cho từ 3 nhóm độc lập trở lên.  

Dựa trên kết quả của phân tích đơn biến 

chúng tôi chọn các yếu tố có liên quan với tử 

vong, bệnh nặng xin về ở trẻ sơ sinh mắc bệnh 

TBS có giá trị p <0,25 (để tránh bỏ sót một số 

yếu tố quan trọng) để đưa vào mô hình hồi qui 

đa biến.  

Trước khi phân tích hồi qui đa biến chúng 

tôi thực hiện phân tích tương quan Pearson 

nhằm kiểm tra mối tương quan tuyến tính chặt 

chẽ giữa các biến độc lập và nhận diện vấn đề đa 

cộng tuyến (dựa vào giá trị sig tương quan giữa 

các biến độc lập nhỏ hơn 0,05 và giá trị tương 

quan Pearson lớn hơn 0,8).  

Y đức 

Nghiên cứu được Hội đồng Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 số 2552/QĐ-BVNĐ 1 chấp thuận.  

KẾT QUẢ  

Tỉ lệ TBS nặng ở trẻ sơ sinh 

TBS nặng có tỉ lệ cao với 21,9% trong tổng số 

trẻ sơ sinh mắc bệnh TBS nhập viện.  

Tần số và tỉ lệ các loại TBS nặng ở trẻ sơ sinh 

Bảng 1. Tần số và tỉ lệ các loại TBS nặng ở trẻ sơ sinh 

Loại TBS nặng Tần số Phần trăm 

Lưu lượng máu hệ thống phụ thuộc 
ống động mạch 

28 27,2 

Lưu lượng máu lên phổi phụ thuộc ống 
động mạch 

30 45,4 

Không phụ thuộc ống động mạch 18 27,4 

Tổng 66 100 

TBS nặng phụ thuộc ống động mạch chiếm 

đa số (72,6%,) (Bảng 1). 

Tỉ lệ các đặc điểm lâm sàng nhóm TBS nặng  

Chẩn đoán tiền sản TBS 

Bảng 2. Chẩn đoán tiền sản TBS (n = 301) 

 
Tần số Phần trăm (%) 

Bà mẹ có siêu âm tiền sản 
(n = 301) 

289 96 (289/301) 

Siêu âm thai phát hiện TBS 
(n = 301) 

17 5,6 (17/301) 

Phát hiện đúng loại TBS nhẹ 
(n = 301) 

6 2 (6/301) 

Có yếu tố nguy cơ TBS  
(n = 301) 

37 12,3 (37/301) 

Chỉ có 2% phát hiện đúng loại tim bẩm sinh 

nhẹ (Bảng 2). 

Tần số và tỉ lệ các dị tật ngoài tim theo mức độ 

nặng của TBS 

Bảng 3. Tần số và tỉ lệ các dị tật ngoài tim theo mức 

độ nặng của TBS 

Dị tật bẩm sinh 

Số trẻ mắc TBS nặng 
(%) 

Tổng (%) 
Không 

(n = 235) 
Có  

(n = 66) 

 Không có dị tật bẩm 
sinh kèm 

156 (66,3) 50 (75,6) 206 (68,4) 

Có dị tật bẩm sinh kèm 79 (33,6) 16 (24,2) 95 (31,5) 

Có 4,3% trẻ TBS nặng kèm bất thường nhiễm 

sắc thể. Không có liên quan giữa dị tật bẩm sinh 

kèm và độ nặng của TBS (p = 0,148). Tỉ lệ dị tật 

bẩm sinh kèm là 31,5% (Bảng 3).  
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So sánh tỉ lệ các đặc điểm lâm sàng TBS nhập 

khu chuyên sâu sơ sinh (CSSS). 

Bảng 4. So sánh tỉ lệ các đặc điểm lâm sàng TBS 

nhập khu CSSS 

Đặc điểm lâm sàng 
lúc nhập khu CSSS 

TBS không 
nặng (235) 

TBS nặng 
(66) p

*
 

n % n % 

Tím tái 6 2,6 54 81,8 0,0001 

Suy hô hấp 105 45,1 47 71,2 0,0001 

Sốc  9 3,8 8 12,1 0,016F 

Dùng PGE1 0 0 29 43,9 0,0001 

Suy tim  7 3 10 15,2 0,001F 

Nhiễm trùng sơ sinh 195 83 53 80,3 0,931 

Viêm phổi  132 56,2 41 62,1 0,470 

Nhiễm trùng bệnh viện 107 45,5 32 48,5 0,797 

Cao áp phổi 22 9,4 10 15,2 0,262 

Âm thổi ở tim 98 41,7 60 90,9 0,0001 

Tím trên FiO2 100% 3 1,3 32 48,5 0,0001 

Bóng tim to trên XQ 29 12,3 34 51,5 0,0001 

Có dấu hiệu TBS dựa 
vào lâm sàng và XQ 

tim phổi 
107 45,7 66 100 0,0001 

Có 48,5% trẻ mắc TBS nặng có nhiễm trùng 

bệnh viện lúc nhập khu CSSS. Có 48,5% trẻ cần 

dùng PGE1 để mở ống động mạch lúc nhập viện 

và khi điều trị ở khu CSSS (Bảng 4).  

Tỉ lệ tử vong và các yếu tố liên quan tử vong ở 

trẻ sơ sinh mắc bệnh TBS nặng  

Mối liên quan giữa TBS nặng và tử vong hoặc 

bệnh nặng xin về 

Bảng 5. Mối liên quan giữa TBS nặng và tử vong 

hoặc bệnh nặng xin về 

 

 

Số trẻ (%) 
P

* 

Sống Tử vong, xin về 

TBS không nặng 226 (96,2) 9 (3,8) 
0,0001 

TBS nặng 47 (71,2) 19 (28,8) 

*: phép kiểm 2 

Tỉ lệ tử vong hoặc bệnh nặng xin về trong 

nhóm TBS nặng cao hơn có ý nghĩa thống kê so 

nhóm TBS không nặng (p = 0,0001) (Bảng 5).  

Phân tích đa biến các yếu tố nguy cơ tử vong 

trẻ SS mắc bệnh TBS 

Các yếu tố làm tăng khả năng tử vong ở trẻ 

sơ sinh mắc bệnh TBS là bệnh TBS nặng ở trẻ sơ 

sinh không thể can thiệp phẫu thuật, suy tim khi 

nhập khu CSSS, tím trên FiO2 100% và suy hô 

hấp khi nằm điều trị ở khu CSSS (Bảng 6). 

Bảng 6. Phân tích đa biến các yếu tố nguy cơ tử vong 

trẻ SS mắc bệnh TBS 
YẾU TỐ B SE P* OR KTC 95% 

TBS không thể can 
thiệp 

2,669 0,769 0,001 14,4 3,2 65,2 

Suy tim/Khu CSSS 1,602 0,758 0,034 5 1,1 21,9 

TBS nặng -0,356 0,782 0,649 0,7 0,2 3,2 

Tim to/Nhập viện 0,707 0,550 0,199 2 0,7 6 

Tím/FIO2 100%/Khu 
CSSS 

1,336 0,651 0,040 3,8 1.1 13,6 

Suy hô hấp/Khu 
CSSS 

1,486 0,635 0,019 4,4 1,3 15,3 

Hằng số -4,540 0,648 0,001    

BÀN LUẬN 

Tỉ lệ và loại TBS nặng ở trẻ sơ sinh bị TBS 

Tỉ lệ TBS nặng trong nghiên cứu của chúng 

tôi có tỉ lệ khá cao là 21,9%. Tương tự nghiên cứu 

chúng tôi, Mark D. Reller và cộng sự cho thấy 

tần suất của TBS nặng chiếm khoảng 1/5 trong 

tổng số TBS(11). Theo cơ quan kiểm soát bệnh tật 

Hoa Kỳ là ¼(4). Đây là những dị tật tim nặng ở 

trẻ sơ sinh đa số cần xử trí cấp cứu nội khoa tim 

mạch, thông tim can thiệp và hoặc phẫu thuật 

tim trong giai đoạn sớm sau sanh.  

Về loại TBS nặng ở trẻ sơ sinh, tương tự của 

tác giả Andrew H Smith và cộng sự(16), trong 

nghiên cứu chúng tôi cho thấy có hầu hết 12 loại 

TBS nặng thường gặp. Với tỉ lệ mắc TBS nặng 

cao và đa dạng thật sự là một thách thức rất lớn 

cho tim mạch can thiệp. Dị tật TBS phụ thuộc 

ống động mạch chiếm tỉ lệ cao (72,6%) nên nếu 

trẻ nhập viện vì biến chứng là hậu quả của đóng 

ống động mạch thì vấn đề điều trị duy trì ống 

động mạch mở bằng PGE1 và/hoặc thông tim 

can thiệp phải luôn được sẵn sàng. 

Tỉ lệ các đặc điểm lâm sàng nhóm TBS nặng  

Trong nghiên cứu của chúng tôi 96% bà mẹ 

khi mang thai có đi khám thai và siêu âm tiền 

sản. Tuy nhiên chỉ có 2% chẩn đoán tiền sản 

đúng dị tật tim nhẹ, rất thấp so với tác giả Aaron 

T Dorfman, 53% trẻ sơ sinh mắc tim bẩm sinh 

nặng được chẩn đoán tiền sản(8). Điều này cho 

thấy tỉ lệ có chẩn đoán TBS qua khám thai cần 

được cải thiện nhằm giúp giảm tỉ lệ tử vong, 
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giảm chi phí điều trị do trẻ không có chẩn đoán 

nhập viện khi có biến chứng, khó khăn cho can 

thiệp thông tim và phẫu thuật.  

Tỉ lệ dị tật bẩm sinh kèm ở trẻ mắc TBS nặng 

trong nghiên cứu của chúng tôi là 24,2% cao hơn 

so với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thanh 

Hương cho thấy khả năng phát hiện dị tật đi 

kèm cao hơn(13), trong đó 4,3% mắc dị tật nặng 

nhiễm sắc thể không thể điều trị. Theo tác giả 

Rosa RCM và cộng sự cho thấy 7 – 50% trẻ mắc 

TBS có dị tật ngoài tim, làm tăng tỉ lệ tử vong ở 

trẻ mắc bệnh TBS. Việc phát hiện dị tật nặng 

khác ngoài TBS nặng giúp tư vấn xử trí thai kỳ 

chính xác và hợp lý hơn(Error! Reference source 

not found.).  

Tỉ lệ trẻ bị tím, suy hô hấp, sốc, suy tim, 

dùng PGE1, âm thổi ở tim, bóng tim to trên XQ ở 

nhóm TBS nặng cao hơn có ý nghĩa thống kê so 

nhóm nặng. Trong nghiên cứu chúng tôi 43,9% 

trẻ dùng PGE1 và 80,3% trẻ có nhiễm trùng lúc 

nhập viện. Hơn nữa 48,5% trẻ có nhiễm trùng 

bệnh viện lúc nhập viện. Do đó vấn đề điều trị, 

kiểm soát nhiễm khuẩn, sẵn sàng PGE1 cho xử 

trí là rất cần thiết.  

Tử vong và các yếu tố liên quan tử vong ở trẻ 

sơ sinh mắc bệnh TBS 

Tỉ lệ tử vong hoặc bệnh nặng xin về trong 

nhóm TBS nặng là 28,8%, cao hơn có ý nghĩa 

thống kê so với tỉ lệ này ở nhóm TBS không 

nặng là 3,8% (p = 0,0001). Tỉ lệ tử vong trong 

nghiên cứu chúng tôi cao hơn các tác giả EGJ. 

Jacobs là 20%(17), Aaron T Dorfman là 7%(8) do 

bệnh nhập viện trong tình trạng nặng, biến 

chứng, phát hiện trễ, nhiều dị tật nặng không thể 

điều trị so với các nghiên cứu khác.  

Khi tiến hành phân tích đa biến để tìm ra yếu 

tố độc lập liên quan tử vong chúng tôi nhận thấy 

có các yếu tố là bệnh TBS nặng ở trẻ sơ sinh 

không thể can thiệp phẫu thuật, suy tim, tím với 

oxy 100%, suy hô hấp lúc nằm khu CSSS.  

Có nhiều yếu tố liên quan tiên lượng tử vong 

ở trẻ mắc TBS nặng(2,5,10,9). Tác giả Kathy J Jenkins 

đưa ra các yếu tố nguy cơ tử vong khi phẫu 

thuật ở trẻ mắc TBS là nhóm ≥ 2 (OR từ 6,6 - 

97,8), trẻ ≤ 30 ngày tuổi, kèm dị tật bẩm sinh 

nặng, sanh non tháng, sử dụng nhiều can 

thiệp(10,9). Chúng tôi nhận thấy rằng nếu xét theo 

bảng phân loại RACHS thì nhóm TBS nặng của 

chúng tôi 100% nằm trong nhóm RACHS – 1 ≥ 4 

nếu can thiệp trong giai đoạn sơ sinh. Hơn nữa 

những bệnh nhân của chúng tôi là sơ sinh, cân 

nặng lúc can thiệp tim mạch là 2,86 ± 0,76 kg nên 

thuộc nhóm có nguy cơ tử vong cao.  

Như vậy qua nghiên cứu chúng tôi nhận 

thấy các yếu tố liên quan tử vong là bệnh TBS 

nặng ở trẻ sơ sinh không thể can thiệp phẫu 

thuật, suy tim, tím với oxy 100%, suy hô hấp lúc 

nằm khu CSSS. Nhằm cải thiện tử vong cần có 

chiến lược đầu tư hơn nữa trong hồi sức, thông 

tim can thiệp ở trẻ sơ sinh, phẫu thuật chỉnh sửa 

được các tật tim bẩm sinh nặng, nâng cao khả 

năng chẩn đoán tiền sản, truyền thông giáo dục 

sức khỏe trong khám tiền sản, phối hợp sản và 

chuyên khoa khác để chẩn đoán, tư vấn hợp lý.  

KẾT LUẬN 

Tỉ lệ tim bẩm sinh nặng khá cao, lâm sàng 

nặng. Các yếu tố liên quan tử vong gồm trẻ có 

suy tim, tím nặng, suy hô hấp nặng và TBS nặng 

không thể can thiệp phẫu thuật. 

KIẾN NGHỊ  

Cần phối hợp sản nhi tim mạch để cải thiện 

khả năng chẩn đoán tiền sản, nhập viện đúng 

thời điểm, kiểm soát nhiễm trùng, nâng cao khả 

năng can thiệp tim mạch.  
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