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TÓM TẮT:       
 Số lượng bệnh nhân đột quỵ trên toàn thế giới không ngừng gia tăng do tuổi thọ ngày càng 

cao và yếu tố nguy cơ ngày càng nhiều. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì mỗi năm trên thế giới có 
15 triệu bệnh nhân đột quỵ, trong số đó có 5 triệu bệnh nhân tử vong và 5 triệu khác bị tàn phế 
vĩnh viễn [9]. Hiện nay, đột quỵ ñöùng haøng thöù ba trong các nguyeân nhaân töû vong vaø ñöùng thöù 
nhaát trong caùc nguyeân nhaân gaây taøn taät [10].   

Tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 200 ngàn người mắc bệnh đột quỵ và có 100 ngàn người 
tử vong [1].  Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm (ĐKTT) Tiền Giang, số lượng bệnh nhân đột quỵ 
khá cao và năm sau luôn cao hơn năm trước. Đơn vị đột quỵ được thành lập tại Bệnh viện ĐKTT 
Tiền Giang bước đầu đã đạt được kết quả khá khiêm tốn. 

 ABSTRACT: 
Stroke patients in around the world are more and more increase because old and risk factors 

are growing. According to World Health Organization, there are 15 millions stroke patients each 
year. Of these patients, 5 millions died patients and another 5 millions patients suffer permanently 
disabled[9]. Nowadays, stroke ranks 3rd cause of death and 1st cause of disability [10]  

In Vietnam, there are 200,000 people suffer stroke và 100,000 people die each year[1] 

In the Tien Giang Center General hospital, quantity of stroke patients are higt and quantity 
patient of the year after is higher than quantity patients of the year before. Stroke unit was 
stablished at the Tiên Giang center general hospital gained a modest initial result 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ   
Hằng năm, tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm (ĐKTT) Tiền Giang, số lượng bệnh nhân đột 

quỵ khá cao. Cụ thể, năm 2009 có 1511 bệnh nhân bị đột quỵ, trong số đó nhồi máu não có 1089 
bệnh nhân chiếm tỉ lệ 72% và xuất huyết não có 422 bệnh nhân chiếm tỉ lệ 28%. Và tỉ lệ tử vong 
của bệnh nhân đột quỵ trong năm 2009 là 19% (288 bệnh nhân), trong số đó có 125 bệnh nhân 
nhồi máu não chiếm tỉ lệ 43,4% và 163 bệnh nhân xuất huyết não chiếm tỉ lệ 56,6%. [2] 

Như vậy tỉ lệ tử vong của bệnh nhân đột quỵ ở bệnh viện ĐKTT Tiền Giang còn cao. Ban 
Giám Đốc bệnh viện chúng tôi rất trăn trở về điều này. Sau thời gian nghiên cứu và học hỏi kinh 
nghiệm từ các bệnh viện có tỉ lệ tử vong đột quỵ thấp, bệnh viện chúng tôi thấy rất cần có đợn vị 
đột quỵ. Cuối cùng, vào ngày 27 tháng 2 năm 2010, bệnh viện chúng tôi đã thành lập đơn vị đột 
quỵ. Đây có lẽ là đơn vị đột quỵ đầu tiên thuộc tuyến tỉnh tại các tỉnh. 

II. TỔ CHỨC VÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ ĐỘT QUỴ: 

2.1. Tổ chức và nhiệm vụ  
Tổ chức theo khuyến cáo Đơn vị đột quỵ (ĐVĐQ) bao gồm các  bác sĩ chuyên khoa tham 

gia: bác sĩ cấp cứu, hồi sức tích cực, nội khoa, nội tim mạch, thần kinh, phẫu thuật thần kinh, 
chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, kỹ thuật viên phục hồi chức năng và các điều dưỡng được tập 



     
 

 

huấn về chăm sóc đột quỵ. ĐVĐQ của chúng tôi bố trí trong khuôn viên của Khoa Hồi sức cấp 
cứu tích cực : 

 - Nhiệm vụ: Nhận bệnh nhân đột quỵ mới khởi phát   

- Trong 3 ngày bệnh nhân được chẩn đoán xác định và đề ra hướng điều trị: 

 + Hoặc chuyển phẫu thuật thần kinh, XQ can thiệp. 

 + Hoặc tiếp tục hồi sức ... 

- Giường bệnh: 

 + Giường bệnh: số lượng: 06 giường (giường có chấn song, điều chỉnh được tư thế đầu, 
chân). 

+ Nhân sự: 

 +  01 bác sĩ  thần kinh  cùng các bác sĩ khoa hồi sức tích cực  

+ 02 điều dưỡng ( có tập huấn chăm sóc bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh Viện Nhân Dân 115) 

 + Trang thiết bị: 

 - Monitor theo dõi tim mạch: 02. 

 - Pulse oxymeter: 02. 

 - Bình hút đàm: 02 bình. 

 - Oxy trung tâm: Mỗi giường một đầu oxy. 

Sau 3 ngày được chẩn đoán điều trị bệnh nhân được chuyển tiếp về  nằm tạm tại 03 phòng ( 
30 giường)  trong khoa nội và có 02 bác sĩ  nội thần kinh của ĐVĐQ được phân đến khám (cho 
đến khoảng 03 tháng nữa chúng tôi thành lập khoa thần kinh và sẽ chuyển bệnh nhân về khoa 
này) 

2.2. Quy trình theo dõi và xử lý  
   - Theo dõi monitor  HA và tim mạch trong 24 giờ để phát hiện rối loạn nhịp tim không thường 
xuyên, đặc biệt là rung nhĩ cơn. 

+ Khảo sát bước đầu tìm các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân.  

+ Khởi đầu điều trị đặc hiệu và điều trị hỗ trợ cần thiết. 

+ Chăm sóc, dinh dưỡng. 

+ Tập vật lý trị liệu sớm ngay khi tình trạng cho phép. 

2.3. Những nhiệm vụ khác 
   + Giáo dục, phổ cập kiến thức về đột quỵ và chuẩn bị cho bệnh nhân điều trị tiếp sau xuất viện, 
tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa tái phát. 

   + Chức năng cộng đồng: (thông qua màng lưới y tế, tổ chức xã hội, từ thiện): 

      * Phòng bệnh tiên phát. 

      * Phòng bệnh thứ phát..  

III. KẾT QUẢ - BÀN LUẬN: 
Qua 02 năm thành lập đơn vị đột quỵ, chúng tôi nhận thấy ĐVĐQ mang lại nhiều lợi ích, 

chẳng hạn như bệnh nhân được quản lý tốt hơn, bệnh nhân được các bác sĩ của ĐVĐQ theo dõi 
chặt chẽ hơn, một vài bệnh nhân được phẫu thuật giải áp cứu sống và chuyển lên tuyến trên can 
thiệp nội mạch kịp thời, điều dưỡng chăm sóc đầy đủ hơn… 

Sau đây là số liệu cụ thể qua 02 năm thành lập đơn vị đột quỵ: 



     
 

 

- Năm 2010 có 1520 bệnh nhân bị đột quỵ, trong đó có 1095 bệnh nhân nhồi máu não chiếm tỉ lệ 
72% và 425 bệnh nhân xuất huyết não chiếm tỉ lệ 28%. Tỉ lệ tử vong của đột quỵ trong năm 2010 
là 16% (242 bệnh nhân), trong đó có 106 bệnh nhân nhồi máu não chiếm 44%, 136 bệnh nhân 
xuất huyết não chiếm 56%.  

- Năm 2011 có 1571 bệnh nhân bị đột quỵ, trong đó có 1239 bệnh nhân nhồi máu não chiếm tỉ lệ 
78,8% và 332 bệnh nhân xuất huyết não chiếm tỉ lệ 21,2 %. Tỉ lệ tử vong của đột quỵ trong năm 
2011 là 15,6% (245 bệnh nhân), trong đó có 103 bệnh nhân nhồi máu não chiếm 42%, 142 bệnh 
nhân xuất huyết não chiếm 58%.  
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                     Biểu đồ 1: Tỉ lệ bệnh nhân nhồi máu não và xuất huyết não năm 2010 
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                   Biểu đồ 2: Tỉ lệ bệnh nhân nhồi máu não và xuất huyết não năm 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3: Số lượng bệnh nhân đột quỵ qua 3 năm 
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Biểu đồ 4: Tỉ lệ tử vong của bệnh nhân 

           Như vậy, so với tỉ lệ tử vong của đột quỵ vào năm 2009 (19%) thì tỉ lệ tử vong vào năm 
2010 (16%) và năm 2011 (15,6%) đã có giảm được một phần. Tỷ lệ này còn cao hơn thống kê về 
tử vong tại Bênh Viện Nhân Dân 115 (10%) của Lê Văn Thành và Trần Kim Liên [3], vẫn cao 
hơn thống kê tại Trung Tâm Đột Quỵ 108 (10%) của Nguyễn Văn Thông [4]   

        Tử vong phần lớn ở bệnh nhân do đột quỵ  nặng, theo Lê Văn Sơn đánh giá bệnh tử vong tại 
khoa hồi sức tích cực – chống độc Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm Tiền Giang: Glasgow ≤ 8đ tử 
vong: Nhồi máu não (37.50%), xuất huyết não (46..43%), Glasgow ≥ 8đ tử vong: Nhồi máu não 
(18.06%), xuất huyết não (10.71%)[6]. Như vậy  vói bệnh nhân bệnh mức độ không nặng lắm 
vẫn tử vong tỷ lệ khá cao và  do các biến chứng , theo Nguyễn Văn Dũng “ Biến chứng thường 
gặp trong tuần lễ đầu trên bệnh nhân đột quỵ não cấp Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang” 
thì tử vong do viêm phổi (35%) {7], trong đó viêm phổi do rối loạn nuốt và  sặc là yếu tố cũng 
chiếm tỷ lệ cao theo  Michael Brainin[8]  , chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu…  
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                                  Biểu đồ 5: Tỉ lệ phục hồi theo thang điểm mR qua 3 năm 

 



     
 

 

   Bên cạnh tỷ lệ tử vong giảm, ĐVĐQ hoạt động khá tốt nhất là có các nhân viên khoa 
phục hồi chúc năng tham gia tích cực nên so với tỉ lệ hồi phục của đột quỵ vào năm 2009 (43.7%) 
thì tỉ lệ hồi phục vào năm 2010 (45.8%) và năm 2011 (48.3%) đã có tăng hơn 4% . Tỷ lệ này còn 
thấp  hơn theo thống kê của “The stroke center. In USA( 2011)”, là (7%) [5] . Tỷ lệ bệnh nhân ở 
bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang phục hồi khá do khoa phục hồi chức năng làm tốt, thêm 
vào đó là nhờ tổ chức JICA (Nhật ) giúp đở vừa hướng dẫn vừa đưa 02 kỹ thuật viên (Nhật) tình 
nguyện đến tham gia tập trực tiếp với khoa phục hồi chức năng.  
IV. KẾT LUẬN  

Qua 02 năm thành lập đơn vị đột quỵ thì lệ tử vong 2011 và 2012 so 2009 giảm khoảng 3 % 
và giảm tỷ lệ tàn tật . Đây là kết quả của đơn vị đột quỵ qua năm hai năm đầu còn khiêm tốn, chúng 
tôi thấy cần củng cố về nhiều mặt để hoàn thiện, nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn  

Hướng phát triển sắp tới, chúng tôi dự định sẽ bắt đầu triển khai điều trị tiêu huyết khối r-
tPA vào tháng 4 năm 2012. Chúng tôi tin rằng đơn vị đột quỵ sẽ góp phần chăm sóc bệnh nhân 
đột quỵ tốt hơn, hạ thấp tỉ lệ tử vong cũng như làm giảm tỉ lệ tàn phế và mang lại cuộc sống chất 
lượng hơn cho bệnh nhân.                  
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