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TÓM TẮT  
Tác giả và cộng sự đánh giá việc điều trị và chăm sóc tại nhà của bệnh nhân Tai biến 

mạch máu não sau xuất viện. 100 bệnh nhân được lựa chọn bằng cách ngẫu nhiên sống ở 7 
phường trong quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Đánh giá theo thang điểm Barthel; nhận xét khả 
năng tái thích ứng với cuộc sống và đánh giá thực trạng chăm sóc điều trị tại nhà sau xuất 
viện. Qua kết quả phân tích cho thấy: Nam mắc nhiều hơn nữ, lứa tuổi 60 – 74 chiếm cao nhất 
(38%), yếu tố nguy cơ chủ yếu là tăng huyết áp (96%), nghiện thuốc lá, thuốc lào (54%); tăng 
lipid máu (53%); khả năng phục hồi tốt chỉ chiếm (16%);  không có khả năng làm nghề cũ 
(96%); người nhà chăm sóc chiếm tỷ lệ (95%); với chẩn đoán Nhồi máu não (92%); điều trị 
phối hợp đông tây y  (75%); không có bệnh nhân nào tập theo bài tập vật lý trị liệu sau ra 
viện; không có người bệnh nào được cán bộ y tế chăm sóc tại nhà nên khả năng phục hồi vận 
động của bệnh nhân rất kém.  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Xu hướng nghiên cứu về TBMMN hiện nay trên thế giới tập trung 3 hướng chính: 

Một là, triển khai các biện pháp dự phòng, xác định và ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ; Hai là, 
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật y học để chẩn đoán sớm xử lý tích cực, kịp thời làm 
giảm tỷ lệ tử vong và di chứng sau TBMMN; Ba là, việc tổ chức, quản lý tiếp theo cho các 
bệnh nhân TBMMN ở cộng đồng, giúp họ sớm hồi phục chức năng vận động để hòa nhập với 
xã hội. 

Ở Việt Nam, những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đều tập trung mô tả đặc điểm dịch 
tễ học TBMMN, tỷ lệ mới mắc/năm dao động khoảng 100-120/100000 dân.  

Tại quận Ômôn chưa có công trình nào nghiên cứu về bệnh tật trong cộng đồng. Vậy 
người bệnh TBMMN sau ra viện sẽ tái hòa nhập với cuộc sống như thế nào? Ai chăm sóc họ 
hay họ tự chăm sóc? Có được tái khám định kỳ không? Điều trị bằng phương pháp nào? Việc 
luyện tập phục hồi chức năng vận động ra sao?  Từ đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:  

“Đánh giá thực trạng điều trị và chăm sóc tại nhà của bệnh nhân Tai biến mạch máu 
não sau ra viện ở quận Ômôn – Thành phố Cần Thơ năm 2009 - 2010”.  

Mục tiêu nghiên cứu: 

1- Đánh giá khả năng thích ứng với cuộc sống hằng ngày của bệnh nhân bị TBMMN 
sau ra viện. 

2- Đánh giá thực trạng chăm sóc và điều trị tại nhà của bệnh nhân TBMMN sau ra 
viện ở quận Ômôn – Thành phố Cần Thơ.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1- Đối tượng nghiên cứu 
Tiêu chuẩn chọn bệnh:  

Bệnh TBMMN đã được chẩn đoán, điều trị ở các cơ sở y tế từ cấp Thành phố (tỉnh).  

Tiêu chuẩn loại trừ:  

- Liệt do chấn thương sọ não, đụng dập, tai nạn giao thông…. 

- Quá già yếu, không hợp tác. 
2- Địa điểm nghiên cứu: Tại quận Ô môn – Thành phố Cần Thơ. 
3- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 02/2010 đến tháng 10/2010 

4- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang có phân tích, hồi cứu. 



 

5- Cỡ mẫu và cách chọn mẫu  
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Tuổi và giới tính  
Bảng 1: Phân bố bệnh nhân TBMMN theo nhóm tuổi và giới tính: 

Tuổi 
Giới tính Tổng số 

SL (%) Nam SL (%) Nữ SL (%) 

16 – 44 0 (00,0) 1 (100,0) 1 (1,0) 

45 – 59 23 (71,9) 9 (28,1) 32 (32,0) 

60 – 74 22 (57,9) 16 (42,1) 38 (38,0) 

≥ 75 18 (62.1) 11 (39,6) 29 (29,0) 

Tổng số 63 (63,0) 37 (37,0) 100 (100,0) 

Nhận xét: Mẫu nghiên cứu có tổng cộng 100 bệnh nhân, bệnh nhân nam (63%), nhóm tuổi 60-
74 (38%), nhóm tuổi 45-59, (32%) nhóm tuổi ≥ 75, (29%), nhóm tuổi ≤ 44 chỉ (1%). Trong 
từng nhóm tuổi, tỉ lệ bệnh nhân nam luôn cao hơn tỉ lệ nữ.   

2- Các yếu tố nguy cơ TBMMN của đối tượng nghiên cứu 

 
Biểu đồ 1 – Các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân 

Nhận xét: Kết quả đã phát hiện hầu hết bệnh nhân có tăng huyết áp (96%); hơn ½ số người 
nghiện thuốc lá thuốc lào (54%), tăng lipit máu (53%); hơn 1/3 nghiện rượu bia (34%), đái 
tháo đường chiếm khá cao (18%).  

3- Mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày: 
Bảng 2: Phân bố của các mức độ độc lập theo thang điểm Barthel 

Mức độ độc lập  Số lượng Tỉ lệ (%) 

Kém (Phụ thuộc) 40 40,0 

Khá (Trợ giúp) 44 44,0 

Tốt (Độc lập) 16 16,0 

Nhận xét: Đa số bệnh nhân tại thời điểm thăm khám có mức độ độc lập trong sinh hoạt khá 
với 44 %, kém chiếm 40%. Độ độc lập tốt là 16% (Bảng 3.14)   

4- Thích ứng với việc làm sau khi ra viện  
Bảng 3: Phân bố các nhóm thích ứng với việc làm sau ra viện: 



 

Việc làm Số lượng Tỉ lệ % 

Trở lại nghề cũ 1 1 

Làm nghề mới 3 3 

Không khả năng tham gia 96 96 

Tổng 100 100 

Nhận xét: Hầu hết các bệnh nhân không khả năng tham gia nghề nghiệp nào (96%). Có 3% số 
người chuyển nghề. Có 1 người trở lại nghề cũ.  

5- Phương pháp điều trị sau khi ra viện 
Bảng 4: Các phương pháp điều trị được sử dụng 

Điều trị Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Xoa bóp, bấm huyệt 5 5 

Châm cứu 6 6 

Tập vật lý trị liệu 0 0 

Dùng thuốc đông y 1 1 

Dùng thuốc tây y 13 13 

Điều trị phối hợp Đông Tây y 75 75 

Tổng số 100 100 

Nhận xét: Có ¾ người bệnh điều trị phối hợp đông tây y. 13% người sử dụng thuốc tây y. 
Châm cứu (6%) bấm huyệt (5%). Rất ít người chỉ dùng đơn thuần thuốc đông y (1%) không 
có người bệnh nào được tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.  

6- Quá trình chăm sóc 
Bảng 5: Người tham gia chăm sóc người bệnh tại nhà 

Chăm sóc người bệnh Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Có cán bộ y tế 0 0 

Người thân 95 95,0 

Vợ/Chồng 72 72 

Người khác 23 23 

Tự chăm sóc 5 5 

Tổng số 100 100 

Nhận xét: Việc chăm sóc người bệnh TBMMN hoàn toàn do gia đình và người bệnh tự nỗ 
lực, cán bộ y tế hoàn toàn không tham gia vào quá trình chăm sóc.  

7- Các yếu tố liên quan đến mức độ phục hồi chức năng sinh hoạt  
Bảng 6: Mối quan hệ giữa tuổi và mức độ hồi phục 

Tuổi 

Khả năng phục hồi 
Tổng số 

OR p Tốt + Khá Kém 

SL (%) SL (%) SL (%) 

Dưới 60 22 (66,67%) 11 (33,33%) 33 (100%) 
1,27 0,001 

60 trở lên 38 (56,72%) 29 (43,28%) 67 (100%) 

Nhận xét: Ở nhóm người dưới 60, tỉ lệ hồi phục tốt và khá cao hơn nhóm người từ 60 trở lên 
(66,67% và 56,72%). Với OR=1,27 

8- Tiền sử bệnh tật và mức độ hồi phục  
Bảng 7: Số năm tăng huyết áp đến khi mắc TBMMN 

Số năm tăng Khả năng phục hồi Tổng số OR p 



 

huyết áp Tốt + Khá Kém 

SL (%) SL (%) SL (%) 

≤ 5 năm 49 (74,24) 17 (25,76) 66 (100,00) 
6,03 0,001 

≥ 6 năm 11 (32,35) 23 (67,65) 34 (100,00) 

Nhận xét: Người có tiền sử tăng huyết áp ≤ 5 năm có tỉ lệ phục hồi tốt hơn ở nhóm có thời 
gian cao huyết áp ≥ 6 năm. 

9- Chẩn đoán khi ra viện và mức độ hồi phục 
Bảng 8: Mối liên quan giữa chẩn đoán khi ra viện và mức độ phục hồi   

Chẩn đoán khi ra 
viện 

Khả năng phục hồi 
Tổng số 

OR p Tốt + Khá Kém 

SL (%) SL (%) SL (%) 

Nhồi máu não 57 (61,96) 35 (38,04) 92 (100,00) 
2,7 0,033 

Xuất huyết não 3 (37,5) 5 (62,5) 8 (100,00) 

Nhận xét: Nhồi máu não có mức độ hồi phục tốt/khá cao hơn nhóm xuất huyết não. Với 
OR=2,7. 

10- Quá trình chăm sóc người bệnh và mức độ phục hồi  
Bảng 9: Mối liên quan giữa người chăm sóc và mức độ phục hồi của người bệnh. 

Người chăm sóc 

Mức độ phục hồi 
Tổng số 

OR P Tốt+Khá Kém 

n (%) n (%) n (%) 

Cán bộ y tế  0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

6,56 0.01 Người nhà 59 (62,1) 36 (37,9) 95 (100,0) 

Tự chăm sóc 1 (20,0) 4 (80,0) 5 (100,0) 

Nhận xét: Trong khi có đến 62,1% người bệnh do người thân chăm sóc được phục hồi tốt và 
khá, chỉ có 20% người bệnh tự chăm sóc phục hồi tốt và khá. Có người nhà chăm sóc thì mức 
độ phục hồi gấp 6,56 người tự chăm sóc. 

IV. BÀN LUẬN 

1- Các đặc trưng cơ bản của đối tượng nghiên cứu 
Tuổi và giới: So sánh với kết quả nghiên cứu của một số tác giả khác, chúng tôi nhận thấy kết 
quả của đề tài về tuổi và giới có một số điểm tương đồng và khác biệt, cụ thể qua bảng sau: 

 So sánh đặc trưng nhân khẩu học với các tác giả 

Các tác giả Tuổi Giới 

Kết quả của chúng tôi 
>45: 99% 

>60: 67% 
Nam: 63% 

Hoàng Quốc Hải >45: 96.83% Nam: 72,63% 

Lê Văn Thinh >60: 62,4% Nam: 58% 

Lê Thanh Hải 51-70:52,44% Nam: 67,07% 

Nguyễn Tấn Dũng >60: 77% %Nam >% nữ 

Nguyễn Kỳ Nam ≥50: 84.2% Nam: 48,5% 

Nguyễn Thị Minh Đức  Nam: 48,6% 

2- Yếu tố nguy cơ và TBMMN 
Tiền sử tăng huyết áp: Hầu hết bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu là người có tiền sử cao huyết 
áp (96%), số năm tăng huyết áp khác nhau. So với kết quả của Nguyễn Văn Đăng [2] là 



 

75,7%, Lê Đức Hinh [4] là 82,6%; có khác biệt so với nghiên cứu của chúng tôi. Đối với 
nghiên cứu của Đỗ Quốc Hùng, Nguyễn Văn Đăng, Trần Đổ Trinh [7] chiếm tỷ lệ 89,9%, gần 
giống với nghiên cứu này.  

So sánh với nghiên cứu của các tác giả về yếu tố nguy cơ của đối tượng nghiên cứu  

Các tác giả 
Các yếu tố nguy cơ 

THA 
Nghiện thuốc 
lá thuốc lào 

Tăng lipid 
máu 

Nghiện 
rượu bia 

Đái tháo 
đường 

Kết quả của chúng tôi 96% 54% 53% 34% 18% 

Nguyễn Thị Minh Đức 
và Vũ Anh Nhị(4) 

57,% 40,56%  36,31% 10,91% 

Hoàng Quốc Hải(7) 47,36%  46,30%   

Nguyễn Tấn Dũng(1) 
Nguy cơ 
chính 

10,9% 13,4% 33,7% 16,8% 

3- Hiện trạng của bệnh nhân: 
So sánh kết quả về độc lập trong sinh hoạt hằng ngày sau tập PHCN:  

Tác giả Độc lập hoàn toàn 

Gresham G.E & cs (14) 69% 

Nguyễn Thị Nga (11) 16 – 65% 

Nguyễn Thị Mỹ Luật (9) 13 – 66% 

Khi người bệnh được tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì khả năng độc lập trong 
sinh hoạt có kết quả rất tốt cụ thể như Gresham & cs 69% / 35,1%, của Nguyễn Thị Nga 16 – 
65% / 3,4%, Theo Nguyễn Thị Mỹ Luật thì độc lập hoàn toàn là 13 – 66% / 1,6% như vậy kết 
quả phục hồi rất tốt. 

4- Thích ứng với việc làm sau khi ra viện  
Sau khi bị bệnh, hầu hết các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu không khả năng tham gia 

bất cứ nghề nghiệp nào (96%). Người bệnh không khả năng tham gia nghề cũ, họ bỏ nghề, lại 
không làm nghề mới, việc này đồng nghĩa với họ sống nương nhờ vào gia đình và cộng đồng. 

5- Đánh giá thực trạng chăm sóc và việc điều trị tại nhà 
Số lượng bệnh nhân có mức độ hồi phục tốt không nhiều (16%), đa số là hồi phục khá 

và hồi phục kém (84%), trong đó tỉ lệ nam luôn cao hơn tỉ lệ nữ trong các nhóm có mức độ 
hồi phục khác nhau, và tuổi càng cao thì tỉ lệ người có mức độ hồi phục kém càng tăng.  

6- Phương pháp điều trị sau khi ra viện 
 Ta thấy 75% người bệnh chọn phương pháp điều trị phối hợp đông tây y, cho dù khi 
khởi bệnh 100 % người bệnh được chẩn đoán và điều trị bằng thuốc và các kỹ thuật tiên tiến 
của tây y. Một điều hết sức quan trọng là vấn đề vật lý trị liệu trong phục hồi chức năng, qua 
kết quả ta nhận thấy không có người bệnh nào tập vật lý trị liệu.  

7- Quá trình chăm sóc 
Việc chăm sóc người bệnh TBMMN hoàn toàn do gia đình và người bệnh tự nỗ lực, 

cán bộ y tế hoàn toàn không tham gia vào quá trình chăm sóc. Đặc biệt có 5% người bệnh 
phải tự chăm sóc mình. 

8- Các yếu tố liên quan đến mức độ phục hồi chức năng sinh hoạt  
Kết quả phản ảnh tuổi càng cao thì mức độ hồi phục càng thấp, nam có khả năng hồi 

phục tốt hơn nữ, người có trình độ văn hóa cao có khả năng hồi phục tốt hơn người có học 
vấn thấp.  Kết quả trên phù hợp với nghiên cứu của De Feo, S, et al [9]. Nhóm nghiên cứu này 
phát hiện phụ nữ Ý có thời gian đáp ứng với hồi phục lâu hơn nam giới ở nước họ, tuổi trung 
bình của họ lại cao hơn nam giới và do đó gánh nặng bệnh tật của họ sau TBMMN càng nặng 
nề hơn nam giới.   



 

9- Quá trình chăm sóc người bệnh và mức độ phục hồi  
Kết quả nghiên cứu phản ánh rằng người được chăm sóc có khả năng phục hồi cao 

hơn người tự chăm sóc. Đặc biệt nếu người chăm sóc là vợ/chồng của người bệnh thì khả 
năng phục hồi sẽ cao hơn nhóm còn lại. Điều này có thể xuất phát từ các yếu tố tâm lý phản 
ảnh trong quan hệ chồng vợ đã tác động tích cực đến khả năng hồi phục của người bệnh. 

V. KẾT LUẬN 
Qua 100 bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu “Đánh giá thực trạng điều trị và chăm sóc 

tại nhà của bệnh nhân TBMMN sau ra viện ở quận Ô Môn TP Cần Thơ năm 2009 – 2010” 
chúng tôi có kết luận như sau: 

1- Khả năng thích ứng với cuộc sống:  
Tỷ lệ độc lập trong sinh hoạt chỉ 16% trong khi mức độ cần trợ giúp và phụ thuộc khá 

cao (44% và 40%). Nhóm tuổi 60 -74 phục hồi tốt, khá chiếm cao nhất là 24% và 45-59 là 
22%. Chỉ có 1% trở lại nghề cũ, 3% đổi nghề, còn lại không tham gia bất cứ nghề nghiệp nào. 

2- Đánh giá thực trạng chăm sóc và việc điều trị tại nhà 
Hầu hết số điều tra trong mẫu có người thân chăm sóc (95%), trong đó có 72% được 

vợ/chồng chăm sóc, người nhà chăm sóc thì khả năng phục hồi tốt hơn.  

Người < 60 tuổi phục hồi tốt hơn người ≥ 60 tuổi; Phục hồi tốt, khá ở người có tiền sử tăng 
huyết áp ≤ 5 năm là 74,24% so với người có tiền sử ≥ 6 năm là 32,35%; người có ≤ 2 yếu tố 
nguy cơ hồi phục tốt, khá có tỷ lệ cao hơn người có ≥ 3 yếu tố nguy cơ; người bị NMN phục 
hồi tốt khá cao hơn người bị xuất huyết não 61,96%/ 37,5%.  
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