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KỸ NĂNG HỒI SINH TIM PHỔI TRÊN BỆNH 
NHÂN BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

NỘI DUNG

1. Những điều cần lưu ý khi Hồi sinh tim phổi cho
người bệnh có bệnh đường hô hấp – nghi ngờ mắc
COVID-19.

2. Cập nhật hướng dẫn về HSTP cho người bệnh có
bệnh đường hô hấp – nghi ngờ mắc COVID-19.



Đường giọt bắn

Đường tiếp xúc

Đường không khí
(khi làm thủ thuật tạo khí 
dung)

Lây truyền trực tiếp



Lây truyền gián tiếp

AI SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO CHẠM VÀO BÀN PHÍM, HỒ SƠ, NẮM CỬA, 

ĐIỆN THOẠI BỊ Ô NHIỄM?

...VÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH SẼ LAN TRUYỀN ĐẾN ĐÂU?



NHỮNG NGUỒN PHÁT TÁN GIỌT BẮN 
VIRUS KHI KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ

Bệnh nhân ho, hắt hơi, khạc nhổ

Thở máy không xâm lấn mà hệ thống không 
đủ kín.

Thở oxy mũi dòng cao

Phun khí dung qua mask

Hồi sinh tuần hoàn

Mở khí quản



CÁC THỦ THUẬT DỄ KÍCH THÍCH GIA 
TĂNG GIỌT BẮN VIRUS

Hút đàm nhớt 

(hệ thống không kín)

Soi thanh quản

Đặt NKQ

Nội soi phế quản, thực quản





























Ngưng thở ngưng tim

� > 4 phút: tổn thương não

� > 10 phút: di chứng não, tử 
vong

THỜI GIAN “VÀNG” CẤP CỨU

Thời gian vàng: 4 phút



Ngưng thở ngưng tim

Dấu hiệu nhận biết:

 Hôn mê

 Lồng ngực không di động

 Mất mạch trung tâm (cảnh, bẹn)



CÁCH PHÁT HIỆN BN NGỪNG TUẦN HOÀN?

• KHÔNG mất thời gian  

vào:

• Nghe tim

• Bắt mạch quay

• Ghi điện tim

• Đo huyết áp

• NGAY LẬP TỨC khởi  

động chuỗi sống còn và  

quy trình C- A- B
Travers A H et al. Circulation. 2010;122:S676-S684



Hồi sức cơ bản

C - Ấn tim

A – Thông ĐT

B - Thổi ngạt

HỒI SỨC NTNT THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN

Hồi sức tiến bộ

C - Ấn tim

A – Thông ĐT

B – Bóp bóng

D – Thuốc/ Sốc 
điện

Circulation (C) , Airway (A), Breathing (B) 

NGOÀI HIỆN TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN



QUY TRÌNH CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN C – A - B

• C: Ép tim càng sớm càng tốt trong  

vòng 10 giây từ lúc ngừng tim, trong  2 

phút không ngừng, ép đúng, tránh  ngắt 

quãng

• A: Khai thông đường thở sau ép tim

• B: Thổi ngạt 2 lần (1lần/1 giây), tránh  

quá căng. Tiếp tục ép tim ngoài lồng  

ngực/thổi ngạt với tần suất 30/2 ở  người 

lớn (1-2 người cấp cứu), thổi  ngạt mỗi 5 

– 6 s /lần (nếu có NKQ thì  bóp bóng 

mỗi 6 – 8s/lần)

Travers A H et al. Circulation.2010;122:S676-
S684



C: ÉP TIM
THẾ NÀO LÀ ÉP TIM 

ĐÚNG?

• Tư thế bệnh nhân: nằm trên nền cứng

• Vị trí ép: giữa lồng ngực

• Cánh tay, cẳng tay thẳng trục để truyền lực ép từ vai của  

mình xuống lồng ngực BN

• “push hard and push fast on the center of the chest”

Travers A H et al. Circulation.2010;122:S676-
S684



QUY TRÌNH CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN C – A - B

• C: Ép tim càng sớm càng tốt trong  

vòng 10 giây từ lúc ngừng tim, trong  2 

phút không ngừng, ép đúng, tránh  ngắt 

quãng

• A: Khai thông đường thở sau ép tim

• B: Thổi ngạt 2 lần (1lần/1 giây), tránh  

quá căng. Tiếp tục ép tim ngoài lồng  

ngực/thổi ngạt với tần suất 30/2 ở  người 

lớn (1-2 người cấp cứu), thổi  ngạt mỗi 5 

– 6 s /lần (nếu có NKQ thì  bóp bóng 

mỗi 6 – 8s/lần)

Travers A H et al. Circulation.2010;122:S676-
S684



A: Airway
Kiểm soát đường thở

• Ngửa đầu BN tối đa, ấn cằm để mở miệng tối đa

• Hút sạch các dị vật (thức ăn, răng giả, đờm
dãi,…)



BREATHING  
HÔ HẤP NHÂN 
TẠO

• Bóp bóng oxy mask 10-12 l/p trong 3-5 phút, chuẩn 

bị đặt NKQ

• Khi đã đặt được nội khí quản : bóp bóng 6-8s 1 lần 

(8-10 lần/ phút)



250ml

450ml

650ml

1500ml

Sơ sinh 
Thiếu tháng

Sơ sinh đủ 
Tháng/NN

Trẻ nhỏ

Trẻ lớn/
Người lớn

CÁC CỠ BÓNG, MASK THÍCH HỢP



ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN
Cấp cứu: NKQ đường miệng

Trẻ sơ sinh, nhũ nhi

lưỡi đèn thẳng

Trẻ lớn, người lớn

lưỡi đèn cong



KÍCH CỠ ỐNG NKQ VÀ LƯỠI ĐÈN

ĐỘ SÂU CỐ ĐỊNH
(cung răng)
ID ống X 3 
Người lớn: 23 nam, 21-22 nữ 



ĐẶT NKQ
Giới hạn số lượng: chỉ người có nhiệm vụ 

trực tiếp mới ở trong phòng

Sử dụng nhân viên tốt nhất hiện có

Loại nhân sự: > 60 tuổi, nghi nhiễm covid 19, 
có thai, hoặc có nhiều bệnh kèm

Phân công vai trò đã xác định rõ

















american heart association 2020



american heart association 2020













TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

• BN ngừng tuần
hoàn.

• Chỉ có 1 mình bạn.

• Bạn phải làm gì?

ÉP
TIM!

GỌI!



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

• BN ngừng tuần hoàn.

• Có 2 người

• Các bạn phải làm gì?

• 1 người: ÉP TIM  
1 người: SỐC
ĐIỆN (máy tự 
động)

GỌI!



TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG

• BN ngừng tuần hoàn.

• Có 3 người

• Bạn phải làm gì?

• 1 người: ÉP TIM  

• 1 người: SỐC
ĐIỆN

• 1 người: BÓP
BÓNG  

• GỌI!



1

người

2

người

3

người

.



.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


