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TÓM TẮT 
Mục tiêu: Xác định việc tiếp đón, chăm sóc và quản lý bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Trà Vinh năm 2010. 

Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân bị đột quỵ điều trị theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Trà Vinh năm 2010. Mô tả cắt ngang. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 11.5. 

Kết quả: Tiếp đón và điều trị sớm 83,4%. Chăm sóc đúng theo quy trình tại bệnh viện với 
thăm khám thường xuyên 99,4%; phục hồi tốt 98%. Quản lý bênh nhân tái khám và uống 
thuốc định kỳ 46,3%, thể dục hàng ngày 55,3%, vật lý trị liệu 18,5%. Tái phát một lần  chiếm 
36,8%, tái phát hai lần 13,9%. 

Kết luận: Việc tiếp đón và điều trị sớm là chủ yếu. Chăm sóc đúng quy định. Quản lý định kỳ 
vẫn còn tỷ lệ thấp. 

                                                             ABSTRACT 
Objective: Determine the reception, care and management of stroke patients in in 2010. 
Subjects and methods: Patients with stroke and outpatient treatment at Tra Vinh province 
hospital in 2010. Description of across cut. Data processing software SPSS 11.5. 
Results: Welcoming and early treatment  83.4%. Procedurally correct care at the hospital 
with regular visits 99.4%, 98% good recovery. Management of patients re-examined and 
46.3% taking regular, daily physical education 55.3%, 18.5% physical therapy. Recurrence 
once accounted for 36.8%, 13.9% recurrence twice. 

Conclusion: The reception and early treatment is essential. Care regulations. Manage periodic 
rate is still low 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Khoa học ngày càng phát triển đã hỗ trợ rất nhiều cho việc chẩn đoán và điều trị tai 
biến mạch máo não, dù vậy tỉ lệ tử vong của tai biến mạch máu não trên thế giới vẫn còn cao 
đứng hàng thứ ba sau ung thư và tim mạch [2] và chiếm hàng đầu trong các bệnh thần kinh [1]. 
Do đó mọi nỗ lực góp phần làm giảm tỉ lệ tử vong của tai biến mạch máu não vẫn còn tiếp 
diễn. Nhu cầu được chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng thì việc xem xét đánh 
giá các nguyên nhân tử vong của bệnh tật nói chung, bệnh tai biến mạch máu não nói riêng là 
điều cần thiết mà các bệnh viện nên làm. Vấn đề được đặt ra là ngoài diễn biến tự nhiên của 
bệnh tai biến mạch máu não, còn có những yếu tố khác hay không? Vai trò của thầy thuốc nói 
riêng, sự quan tâm của ngành y tế ở địa phương nói chung như thế nào? Hay do nhận thức của 
bệnh nhân đối với bệnh chưa tốt nên còn những thói quen xấu trong sinh hoạt và chần chừ 
chậm trễ khi đưa bệnh nhân vào viện. Khả năng điều trị và kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng có 
được quan tâm đúng mức hay chưa… những vấn đề này có khiến cho người bệnh tử vong mà 
không thuộc về cơ chế bệnh sinh của tai biến mạch máu não?  Vì các lý do đã nêu, chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu đề tài  nhằm khảo sát tình hình chăm sóc và quản lý bệnh nhân tai 
biến mạch máu não tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh năm 2010. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Tất cả các bệnh nhân tai biến mạch máu não được nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa Trà 

Vinh từ ngày 01  tháng 4 năm 2010 đến  ngày 31  tháng 12 năm 2010 dựa vào lâm sàng và 
cận lâm sàng với vùng giảm tỷ trọng (20 - 30 HU) trong nhồi máu não, vùng tăng tỷ trọng (60 
- 90 HU) trong xuất huyết não. Và 367 bệnh nhân tai biến mạch máu não được quản lý trong 
năm 2010 tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.  



 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Mô tả cắt ngang, đánh giá công tác tiếp đón và chăm sóc:  chu đáo, chăm sóc tận tình 

hay không, thực hiện các thủ thuật như sonde dạ dày, sonde tiểu và thở oxy, theo dõi biến 
chứng, tập luyện... 

Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 11.5 

 

III. KẾT QUẢ  NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm lúc vào viện 
Bảng 1. Thời gian xẩy ra tai biến đến khi vào viện 

Phân loại Số lượng Tỉ lệ(%) 

Vào ngay 1 0,6 

Trước 1 giờ 7 4,5 

Sau 1 giờ 149 94,9 

Tổng cộng 157 100,0 

Vào viện  sau 1 giờ chiếm 94,9%, vào viện ngay sau tai biến rất ít, chiếm 0.6% số bệnh nhân. 

Bảng 2. Phương tiện đến bệnh viện 

Phương tiện Số lượng Tỉ lệ(%) 

Xe bệnh viện 47 29,9 

Xe đò 109 69,4 

Các loại phương tiện khác 1 0,6 

Tổng cộng 157 100,0 

Chuyển viện bằng xe đò chiếm 69,4%, xe chuyển viện 29,9% số bệnh nhân. 

Bảng 3. Xử trí trước khi vào viện 

Xử trí Số lượng Tỉ lệ(%) 

Có  28 17,8 

Không 129 82,2 

Tổng cộng 157 100,0 

Đa số bệnh nhân không được xử trí trước khi nhập viện chiếm 82,2%, được xử trí ban đầu ở y 
tế cơ sở 17,8%. 

3.2. Tiếp đón và chăm sóc bệnh nhân  
Bảng 4. Tiếp đón bệnh nhân TBMMN 

Nội dung Số lượng  Tỷ lệ % 

Tiếp đón, điều trị sớm 131 83,4 

Tiếp đón điều trị muộn 26 16,6 

Tổng 157 100,0 

  BN được tiếp đón và điều trị sớm chiếm 83,4%, muộn chiếm 16,6% . 

Bảng 5. Chăm sóc bệnh nhân TBMMN 

Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 

Có biến chứng 117 74,5 

Tự vận động sớm 65 41,4 

Thiếu nước, suy kiệt 35 22,3 



 

Tỉnh, ăn uống được 91 58,0 

Ăn uống theo chế độ khoa dinh dưỡng 128 81,5 

Bác sĩ khám bệnh thường xuyên 156 99,4 

Hút đờm, xoay trở thường xuyên 151 96,2 

Đặt nội khí quản thở máy 114 72,6 

Hướng dẫn tập vật lý trị liệu 20 12,7 

Phục hồi tốt 98 62,4 

 BN được chăm sóc đúng theo quy trình tại bệnh viện: Có  74,5% BN có biến chứng, Bác sỹ 
thăm khám thường xuyên 99,4%. Thở máy 72,6%.  Phục hồi tốt 98%. 
3.3. Quản lý bệnh nhân   
Bảng 6. Quản lý bệnh nhân   

Nội dung Số lượng (n=367) Tỷ lệ % 

Khám bệnh uống thuốc định kỳ 170 46,3 

Vật lý trị liệu 68 18,5 

Thể dục 203 55,3 

Tái phát 1 lần 135 36,8 

Tái phát 2 lần 51 13,9 

BN tái khám và uống thuốc định kỳ 46,3%,  thể dục  hàng ngày 55,3%, tái phát 1 lần 
135 BN chiếm 36,8%, tái phát hai lần 51 BN chiếm 13,9% . 

IV. BÀN LUẬN 

4.1. Tiếp đón và chăm sóc bệnh nhân 
          Tiếp đón bệnh nhân TBMMN cho thấy: Trong 157 bệnh nhân đột quỵ vào bệnh viện 
đa khoa Trà Vinh năm 2010, bệnh nhân được tiếp đón, điều trị sớm 131 ca (83,4%), tiếp đón 
điều trị muộn 26 ca(16,6%). Tỷ lệ bệnh nhân tử vong do đột quỵ trong nhóm nghiên cứu này 
là 23,9%. Từ kết quả này chúng tôi nhận thấy bệnh nhân đột quỵ vào viện muộn thì tỷ lệ tử 
vong cao hơn nhóm bệnh nhân đột quỵ được vào viện sớm và chăm sóc điều trị sớm, tích cực, 
đúng phác đồ. Bệnh nhân đến viện đa khoa tỉnh muộn vì nhiều lý do, trong đó có 40% số 
bệnh nhân ở xa Bệnh viện tỉnh. Có 151 bệnh nhân (96%) trong nghiên cứu của chúng tôi được 
áp dụng đúng quy trình chăm sóc  thường xuyên.  Có 114 bệnh nhân của chúng tôi được chăm 
sóc nội khí quản và thở máy hồi phục tốt ( 72,6%). Việc hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân 
sau ra viện tiếp tục tập luyện dưỡng sinh mới duy trì hiệu quả hơn, so với 12,7% số bệnh nhân 
mà chúng tôi chăm sóc.  Tỷ lệ bệnh nhân phục hồi tốt ( 62%) là mong muốn có được khi cho 
bệnh nhân ra viện. Tương tự như nhận xét của một số tác giả Anna Finley Caulfield, Christine 
A.C Wijman…[5], [6].  

4.3. Quản lý  bệnh nhân  
Kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy việc quản lý chăm sóc bệnh nhân  cao huyết 

áp/ TBMMN sau khi ra viện trở về với cộng đồng là một phần việc quan trọng không thể 
thiếu được trong công tác điều trị, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Trong đó gồm có:  

          Hướng dẫn bệnh nhân tái khám bệnh uống thuốc định kỳ. Một trong những tiêu chí 
quan trọng khi bệnh nhân cao huyết áp/ TBMMN ra viện trở về gia đình, việc quản lý điều trị  
tại cộng đồng là rất quan trọng. Bác sỹ có chỉ định thuốc và kê đơn cho bệnh nhân uống tại 
nhà từng đợt 3- 4 tuần và hướng dẫn tái khám. Thường thỉ hàng tuần bệnh nhân đến khám, 
theo dõi huyết áp và thể trạng tại trạm y tế gần nhất nơi cư trú hoạch khu khám, bệnh viện 
huyện để được ghi nhận tình trạng huyết áp và tiếp tục uống thuốc theo đơn cho phù hợp với 
bệnh tình hàng ngày sau đột quỵ ra viện. Bởi vì bệnh tăng huyết áp phải theo dõi uống thuốc 
suốt đời theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới [3], [7]. Việc uống thuốc và thực hiện tiết 
chế trong ăn uống không thể thiếu được, nếu không huyết áp tăng cao bệnh dễ bị tai biến tái 



 

phát. Có  46,3 % bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh tái khám và uống thuốc định kỳ. 
Nhóm bệnh nhân còn lại chỉ đến được y tế cơ sở tái khám và chăm sóc phục hồi chức năng tại 
cộng đồng. Điều này cũng phù hợp với nhận xét của Aiyagari V, Diringer MN [4]. 

           Vật lý trị liệu là phương pháp giúp bệnh nhân sau đột quỵ do TBMMN sớm phục hồi 
chức năng do di chứng của bệnh. Tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh khoa đông y và vật lý trị 
liệu hoạt động phối hợp điều trị đông tây y giúp bệnh nhân thuận lợi hơn trong quá trình nằm 
viện được cán bộ đông y chăm sóc và áp dụng trị liệu hàng ngày. Khi ra viện,  có 18% bệnh 
nhân được tiếp tục đến bệnh viện Y Dược học cổ truyền Trà Vinh điều trị thuốc đông dược và 
vật lý trị liệu như điện châm, quang châm, tập luyện phục hồi vận động cơ  khớp bị yếu liệt. 
Đây là Bệnh viện mà người bệnh tăng huyết áp / TBMMN  sau đột quỵ được ra viện rất yên 
tâm điều dưỡng lâu dài cho đến khi bình phục khá hơn. 

             Hướng dẫn bệnh nhân thể dục dưỡng sinh: Hiện nay phong trào thể dục dưỡng sinh 
đã phát triển rộng khắp toàn tỉnh, các địa phương đều có câu lạc bộ dưỡng sinh hay đơn giản 
hơn là câu lạc bộ thể dục, thể dục dụng cụ có cán bộ chuyên môn cùng sinh hoạt, hướng dẫn 
để người cao tuổi tập luyện hàng ngày vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Bệnh nhân đột 
quỵ sau khi ra viện được tập luyện  thể dục dưỡng sinh cùng với cộng đồng giúp họ vui hơn 
và dễ hòa nhập cũng như chóng bình phục hơn [3], [7]. Có 55,3 % bệnh nhân được phục hồi 
chức năng nhờ phương pháp này. 

             Nhờ vận dụng nhiều phương pháp chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp/  TBMMN sau 
đột quỵ ra viện về điều dưỡng ở địa phương, việc tuân thủ chế độ tái khám và uống thuốc định 
kỳ của bệnh nhân đã giúp cho công tác quản lý điều trị lâu dài nhóm bệnh nhân này ổn định 
hơn. Kết quả sau một năm theo dõi nhóm bệnh nhân ra viện do đột quỵ vỉ TBMMN có 36,8% 
tái phát 1 lần và 13,9% số bệnh nhân bị tái phát 2 lần, nhưng  bệnh vào viện khi tái phát mức 
độ nhẹ, chưa có tử vong trong nhóm  bệnh nhân được nghiên cứu này.   

V. KẾT LUẬN  
            Việc tiếp đón và điều trị sớm là chủ yếu. Chăm sóc đúng quy định. Quản lý định kỳ 
vẫn còn tỷ lệ thấp. 
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